
"zmena vzhľadu" (white label) je možná 
vo všetkých častiach rozhrania platformy

bezpečné a cenovo výhodné riešenie 
bez nutnosti nákupu vlastného hardvéru

výkonná a spoľahlivá infraštruktúra
spĺňajúca náročné kritériá

Pri svojom podnikaní nemusíte investovať do hardvé- 
ru a jeho údržby, sotfvéru, licenčných poplatkov, vyba- 
venia serverovne alebo poplatkov za serverhousing. 
Vďaka prehľadnému a intuitívnemu užívateľskému 
prostrediu cloud:GATE môžete okamžite zvýšiť alebo 
znížiť výkon vašich serverov. Jednoduché a funkčné 
užívateľské rozhranie vám dovolí manažovať všetky 
vaše servery v koherentnom užívateľskom prostredí. 
Jedným kliknutím si zriaďte akúkoľvek platformu       
s garantovaným výkonom. Odteraz plaťte len za to, čo 
naozaj využívate a zjednotením nákladov za hardvér   
a softvér do jedného mesačného poplatku ušetrite 
čas aj výdavky.

S cloud:GATE-om vám poskytneme komplexné a va- 
riabilné hardvérové a softvérové riešenie bez potreby 
nákladov na údržbu. Na vás zostáva len výber apliká- 
cií v prostredí cloud-u.

cloud:GATE bude presne podľa vašich potrieb

Presuňte si svoju infraštruktúru
do cloudu

žiadne investície do kúpy hardvéru a softvéru

prehľadné a intuitívne užívateľské prostredie

jedným kliknutím zriadite akúkoľvek platformu

okamžité zvýšenie alebo zníženie výkonu vašich 
serverov

nepretržité monitorovanie hardvéru a cloudovej 
infraštruktúry

vysoká dostupnosť služieb až 99,97 % z celkového
času počas mesiaca

flexibilita a úspora pri prevádzke vašich systémov 
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Vieme, že spoľahlivosť a efektivita sa dá dosiahnuť len starostlivou harmonizáciou hardvéru a softvéru. Preto môžeme ponúkať virtu- 
alizačnú cloud platformu s garantovaným výkonom.

Hardvér, softvér a virtualizácia

Výkon virtualizačnej platformy sa prispôsobuje presne podľa vašich potrieb. Nepretržité monitorovanie hardvéru a cloudovej infraštruk- 
túry umožňuje rozpoznať problémy skôr než nastanú, odstrániť ich a tak zabezpečiť nepretržitú prevádzku s garanciou výkonu, ktorý 
vyžadujete pre svoje informačné a produkčné systémy. 

Výkon

Úplný manažment je integrovaná súčasť produktov cloud:GATE. Operácie ako vytvorenie klonu servera, navýšenie výkonu alebo obnovu 
zo zálohy do 3 dní späť máte na dosah jedným kliknutím.

Manažment

S produktom cloud:GATE, čiže softvérom ako službou, bude vaše IT pracovať efektívne a spolu s aplikačnou virtualizáciou bude schopné 
poskytovať riešenia odkiaľkoľvek, kdekoľvek a kamkoľvek.

Efektívnosť IT

cloud:GATE vás oslobodí od nákupu hardvéru a licencií za operačný systém či aplikácie. Všetky platby máte prehľadne zjednotené          
v jednom mesačnom paušáli. Ako zákazník platíte len za výkon a licencie, ktoré aktuálne využívate. 

Bez hardvéru, bez licencií, bez zbytočných investícií

Slovanet vám uľahčí prenos dát z iných platforiem ako napríklad VMware alebo Hyper-V. Počnúc migráciou systému až po inštaláciu 
ovládačov je všetko automatizované.

Migrácia

Vďaka neustálemu monitorovaniu a prepracovanému systému včasného varovania sme schopní garantovať vysokú dostupnosť služieb 
až 99,97 % z celkového času počas mesiaca. Technická podpora, dostupná 24 hodín, 7 dní v týždni a 365 dní v roku je pri poskytovaní 
služieb cloud:GATE samozrejmosťou.

Vysoká dostupnosť
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