КОЛОКАЦИЯ В SDC

За максимална сигурност и удобство на вашия бизнес

SDC София е дейта център кампус на глобалния независим телеком Нетера. Сграда 2 е новата
сграда в кампуса, която използва всички предимства на вече изградената бизнес и
телекомуникационна инфраструктура – свързаност с всички съществуващи клиенти на Нетера
и достъп до високоскоростни, сигурни и резервирани над 8000 международни мрежи и
маршрути.
София, България

TIER |||

2560 кв. м.

3 MW

Нетера притежава още два дейта центъра – SDC Русе и SDC Парк Столник. Между различните
дейта центрове на компанията всички услуги могат да се репликират в алтернативна географска
точка. Клиентите на SDC София могат да се възползват и от богатото портфолио от
телекомуникационни услуги и да разчитат на проактивна експертна поддръжка 24/7, както и
бързо да добавят капацитет и да растат в международен мащаб.

ЛОКАЦИЯ, ЛОКАЦИЯ, коЛОКАЦИЯ
Какви са ползите от дейта център?
Фокусирате се върху основната си дейност, като оставяте грижата за вашето оборудване на нас
Разполагате с надеждна, непрекъсваема и резервирана услуга
Спестявате пари от собствен екип за поддръжка, закупуване на специализирано оборудване и
по-ниската консумация на електроенергия на системите в дейта центъра
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НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
One Stop Shop - пълен набор от телеком услуги
24/7 професионално обслужване
24/7 физическа охрана, видео наблюдение и контрол на
достъпа
24/7 денонощен център за наблюдение на услугите (NOC)
Онлайн система за наблюдение на основните параметри,
в т.ч. консумираната електроенергия (my.neterra.net)
Директна свързаност с ТIER I доставчици
Неутрална политика за свързаност при равни условия
към всички оператори
3 алтернативни трасета за свързаност
Над 150 точки на присъствие в над 35 държави на 6
континента

Гарантирано на качеството на услугите [99,999% SLA)
Резервирано захранване, в т.ч.
• 2 независими кабелни трасета
• (А+В) UPS и 48V DC
• (N+1) дизел генератор с възможност за автономна
работа до 72 ч.
Резервирана климатична система с подобрено управление
на въздушния поток и намалена консумация на ел. енергия
Гарантирана температура (20-25°С) и влажност (50%) на
въздуха в залите
Пожароизвестителна (VESDA) и пожарогасителна система
Система за детекция на вода

Услуги:

Наем на rack

Наем на 1/4, 1/3 или 1/2 rack

Наем на клетка

Наем на footprint

Колокация на сървър

24 / 7 monitoring
& support (NOC)
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