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Začnite využívať naplno možnosti moderných technológií a uľahčite si prácu. Objavte riešenia, ktoré vám pomôžu a zefektívnia pracovný proces. 

Nechajte na nás konfiguráciu, monitoring aj manažovanie serverov a služieb. Cirrio vám ponúka jedinečný Managed server, s ktorým získate okrem 

špičkového výkonu a riešenia na mieru aj tím profesionálnych, vysoko kvalifikovaných senior administrátorov. Tí sa špecializujú na jednotlivé oblasti 

servera a správy databáz, webu, využitia pamäte, bezpečnosti, virtualizácie, vytvárania sietí a iných aplikácií. 

Komplexné riešenie bez starostí

S Managed servermi Cirrio získate 

plne automatizované administračné 

rozhranie, ktoré sa bude kontinuálne 

starať o  chod a špičkový výkon vašej 

infraštruktúry. Obsahuje napríklad 

možnosť editovať a manažovať DNS 

záznamy, pridávať domény na server, 

opoptimalizovať mailserver, monitorovať 

zaťaženie serveru a  mnoho iného.

Administrácia systému

O  chod vášho serveru sa starajú 

skúsení a  vysokokvalifikovaní admin-

istrátori, ktorí garantujú jeho bez-

problémovú prevádzku za akých-

koľvek okolností. Navyše získate aj 

vlastného account manažéra, ktorý 

vám bude neustále k dispozícii, a ktorý 

bude vybavovať všetky vaše žiadosti.

Komplexná starostlivosť

Všetky naše servery patria medzi top 

zariadenia od renomovaných, 

overených výrobcov a  dodávateľov. 

Každý z nich je odborne testovaný a 

spoľahlivý. Umiestnené sú v  prísne 

zabezpečených datacentrách, kde je 

nonstop postarané o  ich nepretržitý 

chchod. Všetky nami využívané 

datacentrá navyše spĺňajú najvyšší 

bezpečnostný technologický 

štandard TIER 3.

Špičkové technológie 

Cirrio admin team

Správa Hardwaru

Zálohovaná konektivita

Správa Databází

Administrácia OS

Zákazník

Webové aplikácie

Zákaznícke aplikácie

Celý systém je plne v našej réžií a vy sa tak môžete venovať výhradne svojmu projektu, jeho funkciám a zlepšovaniu. 

Ostáva vám tak viac času na to, čo je dôležité. Na vaše podnikanie.

Spoločnosť Cirrio zodpovedá výlučne za fyzickú a softvérovú zložku serverov. Zabezpečuje teda nepretržitú konektivitu, napájanie a servis hardvéru, 

ako aj celkovú správu serveru, ktorá zahŕňa administráciu operačných systémov Linux alebo Windows, ich dostupnosť, aktualizáciu či zabezpečenie a 

zálohu dát. Zákazník je prenajímateľom servera, ktorý manažuje iba svoje vlastné, zákaznícke aplikácie.

Ako to funguje?

Chcete sa dozvedieť viac? Ozvite sa nám a 

my vám prichystáme ponuku šitú na mieru.

Kontaktujte nás na sales@cirrio.com  

alebo na zákazníckej linke (02) 20 60 80 80
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Aké ďalšie benefity získate?

Profesionálni administrátori sa 
postarajú o  každodenný chod a 
monitoring serveru a  aplikácií.

Administrácia systému

Technická podpora je neustále k 
dispozícii na mailoch, zákaznickej 
linke aj priamo v datacentre.

Technická podpora

Službu máte plne k dispozícii 
kedykoľvek potrebujete. Naše 
datacentrá zabezpečujú nepretržité 
pripojenie na internet a elektrickú 
sieť.

Garancia dostupnosti

Činnosť a stav vášho serveru sleduje 
tím vyškolených, profesionálnych 
pracovníkov 24x7x365. V prípade 
akýchkoľvek technických príčin sú 
pripravení ihneď zasiahnuť a vy sa 
preto nemusíte báť žiadnych 
výpadkov, alebo porúch.

Nepretržitý monitoring

Všetky datacentrá, v  ktorých sú 
umiestnené servery spĺňajú najvyšší 
technologický bezpečnostný 
štandard TIER 3.

Vysoký level zabezpečenia

Všetky systémy sú pravidelne 
aktualizované a vy tak môžete 
pracovať vždy s najnovšími 
technológiami a aplikáciami, ktoré 
sú optimalizované tak, aby vždy 
podávali maximálny výkon.

Pravidelná aktualizácia

Hlavný rozdiel medzi týmito managed a dedikovaným typom serverov tkvie najmä v manažovaní a administrácii systému. Oba 
využívajú rovnako špičkové technológie a postupy, avšak v dedikovanom je za správu systému zodpovedný sám zákazník. Naopak v 

Managed riešení za celkovú správu, monitoring a servis zodpovedá profesionálny tím senior administrátorov z Cirrio.

Názov služby

Hardware v prenájme

Plný administračný root prístup

Webová administrácia

Nainštalované služby webhostingu

Používanie našich DNS serverov zdarma

Používanie našich mailserverov zdarma

NNonstop dohľad

Technická podpora

Zriadenie zdarma

Reboot zásuvky

Až 8 IP adries podľa potreby

Zálohovanie elektrickej energie UPS + diesel agregát

Konektivita 100Mbit SIX +NIX (SR + ČR), 20Mbit Tranzit (zahraničie)

Dedikovaný Managed

Aká je hlavná výhoda managed serveru oproti iným riešeniam?

Chcete sa dozvedieť viac? Ozvite sa nám a 
my vám prichystáme ponuku šitú na mieru.

Kontaktujte nás na sales@cirrio.com  
alebo na zákazníckej linke (02) 20 60 80 80


