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Nestrácajte čas a peniaze na zastaralé a málo efektívne biznis riešenia. Využívajte to najlepsie, čo dnešný trh ponúka a urobte krok vpred. Dedikovaný 
server Cirrio využíva najmodernejšie technológie, ktoré vám zaručia maximálny výkon a priamu kontrolu pre vaše projekty či aplikácie. Okrem toho 

vám dedikovaný server zaručí aj vyššiu dostupnosť doplnkových služieb.

Maximálny výkon, maximálna bezpečnosť

Vyberte si server podľa vlastných 
požiadaviek a možností. Veď práve vy 
najlepšie viete, čo potrebujete. Je len na 
vás, či sa rozhodnete pre jeden 
procesor, špičkové quadcore či 
dokonca 8-procesorové servery s 
maximálnym výkonom. Všetky 
momožnosti vám však dokonale splnia 
každé prianie.

Výkon

Svoj dedikovaný server si môžete ďalej 
prispôsobovať prostredníctvom profe-
sionálnych, výkonných pamäťových 
jednotiek RAM, pevných diskov SSD, 
sieťovými uplinkami či ďalším hard-
vérom a možnosťami. Tak si dokážete 
kustomizovať a vytvárať zostavy, ktoré 
presne kopírujú vaše požiadavky a po-
treby. Vyberte si to najlepšie z na-
jlepšieh

Optimalizácia

Naše služby môžete využívať tak 
dlho, ako potrebujete. Dedikovaný 
server je poskytovaný bez akejkoľvek 
viazanosti. Ak ho viac nebudete 
potrebovať, alebo sa rozhodnete pre 
iné riešenie, jednoducho ukončíte 
všetky procesy. Všetko je len a len na 
vávás.

Flexibilita

Pozrite sa, aký jednoduchý je proces vytvorenia vášho vlastného profesionálneho dedikovaného serveru. 
V prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok nás neváhajte kontaktovať. Radi vám pomôžeme s procesom výberu správneho servera či 

prispôsobením a upgradeovaním ďalšieho hardvéru.

1.
Vyberte si procesor, ktorý najviac vyhovuje vašim 
požiadavkám. Dôležitosť by ste mali klásť najmä na 
jeho výkon a náročnosť vášho projektu či aplikácie. 

Optimalizujte a nakonfigurujte si základnú 
zostavu prostredníctvom prídavného hardvéru. 
Aktualizácie sú dôležité najmä kvôli 
dokonalému vyladeniu systému ako celku. 

Cirrio spustí vami nakonfigurovaný server v 
priebehu 2 až 4 hodín a vy ho tak môžete 
začať okamžite využívať.

Ďalšie vylepšenia a aktualizácie systému sú vám 
plne k dispozícii kedykoľvek prostredníctvom 
nášho webového portálu, alebo API.  

Úspešne ste ukončili celý proces vytvárania 
dedikovaného serveru Cirrio. Teraz sa už 
môžete plne venovať svojmu projektu.

2.

3.

4.

5.

Zostavte si server na mieru

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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Čo získate spolu s dedikovaným serverom?

Tí najlepší experti sú pripravení 
pomôcť vám a previesť vás všetkými 
procesmi krok po kroku. Všetky 
úvodné konzultácie sú samozrejme 
bezplatné. V spoločnosti Cirrio 
pracujú tí najväčší cloudoví experti na 
území Slovenskej a Českej republiky.

Profesionálne poradenstvo

Vďaka špičkovým službám máte 
záruku, že o váš server a dáte bude 
vždy postarané. Navyše v prípade 
akejkoľvek poruchy hardvéru je 
zaručená jeho oprava alebo výmena 
maximálne do 6  hodín od incidentu. 
Odteraz sa môžete plne venovať 
svsvojim projektom bez obáv z 
výpadkov alebo straty dát.

Garancia kvality a servis

Ak máte problém s hardvérom, 
alebo manažovaním systému, 
obrátiť sa môžete na našich 
profesionálni pracovníkov, ktorí sú 
na k dispozícii 24 hodín denne, 7 
dní v týždni na mailoch či 
Zákazníckej linke. Vždy vám radi 
popomôžeme.

Podpora a pomoc

S dedikovaným serverom Cirrio máte zaručený hosting v 
európskych dátových centrách, ktoré sú vystavané na 
základe najprísnejších kritérií. Všetky nami využívané 
datacentrá spĺňajú podmienky najvyššieho 
bezpečnostného, technologického štandardu TIER 3. 
Navyše, každý server je dodávaný s redundantnými 
zdrojmi napájania, 99,9% SLA dostupnosťou siete.

Stabilná architektúra na mieru

Pre rýchlejší proces spustenia systému a jeho okamžitého 
využívania vám zabezpečujeme aj základnú inštaláciu OS 
Windows alebo Linux, podľa vášho výberu. Stačí  si len vybrať 
ten, ktorý vám viac vyhovuje a o všetko ostatné sa postaráme 
my. Vďaka tomu môžete začať okamžite po inštalácii svoj 
dedikovaný server plnohodnotne využívať.

Inštalácia základného operačného sovéru

Ak ste sa rozhodli využiť služby dedikovaného servera, kontaktujte nás a objednajte si štandardnú konfiguráciu. Všetko potrebné 
pre vás pripravíme maximálne do 30 minút od objednávky. Sme tu pre vás na našej kontaktnej mailovej adrese sales@cirrio.sk 

alebo na krátkom čísle (02) 20 60 80 80

Vždy pripravený

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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