
Yrityksille, joilla on yli 10 virtuaali
palvelinta, suosittelemme Dedicated 
Server palveluamme.

Maksimaalinen suorituskyky, 
luotettavuus ja turvallisuus  

Dedicated Server tarkoittaa, että yrityksesi 
vuokraa täysin oman fyysisen palvelimen 
huippu modernissa ja erittäin turvallisessa 
kone salissamme. Tämä takaa maksimaalisen 
suoritus kyvyn, luotettavuuden ja turvallisuuden.

Asiakkaat, joilla on Dedicated Server, voivat 
käyttää omia virtuaalipalvelimiaan ja antaa 
JNT:n huolehtia palvelinalustan yllä pidosta 
ja huollosta sekä toimintojen ympärivuoro
kautisesta valvonnasta. Tallennus palvelumme 
voi myös yhdistää Dedicated Server palveluun.

Asiakkaamme voivat itse valita palvelimen, 
joka parhaiten vastaa heidän kapasiteetti
tarpeitaan. Dedicated Server palvelun hinta 
sovitaan jokaisen asiakkaan kanssa erikseen 
riippuen muun muassa vuokratun palvelimen 
kapasiteetista, virtuaalipalvelimien luku
määrästä ja ylläpidon tasosta. Perus pakettimme 
sisältää 100 Mbit/s internetyhteyden rajoitta
matto malla tiedonsiirrolla, julkisen IPosoitteen, 
palomuuripalvelun ja VPNyhteyden. 

Kaikki merkittävien operaattoreiden yhteydet 
ja palvelut ovat käytettävissä konesaleissamme.

Turvallinen ja varma konesali

Valitsemalla Dedicated Server palvelun saat 
kokonaisen palvelimen ainoastaan omia 
tietojasi varten ja voit olla aivan varma siitä, että 
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yrityksesi virtuaalipalvelimet ovat turvallisesti 
tallessa niin keskeytymättömän toiminnan, 
tietoturvan kuin fyysisen turvallisuudenkin 
osalta.

Keskeytymätön toiminta ja virransaanti 
varmistetaan generaattori ja UPSjärjestel
mällä, ja palonsammutusjärjestelmä on tuli
palon varalta. Valvomme toimintoja vuoro
kauden ympäri ja pidämme huolen siitä, että 
palvelinalustasi on koko ajan toiminnassa niin, 
että liiketoimintojesi kannalta tärkeät tiedot 
ovat turvassa.

Tehokas ja ympäristöystävällinen 
hostingpalvelu

Konesalimme sijaitsevat Pohjanmaalla. Pohjan
lahden rannikon rauhalliset, turvalliset ja viileät 
ympäristöt tarjoavat toimivan ja tehokkaan 
luonnollisen jäähdytysjärjestelmän. Kone
salimme käyvät sataprosenttisesti sähköyhtiö 
Herrforsin vihreällä sähköllä, ja niillä on myös 
generaattorikäyttöinen varajärjestelmä.

Tärkeimmät hyödyt

• 24/7 valvonta
• tarkkaan rajoitettu sisäänpääsy
• turvallinen sijainti
•  kaksinkertainen ja kustannustehokas 

jäähdytys
• ympäristöystävällinen ja vihreä sähkö
• taattu virransaanti
• kaasusammutusjärjestelmä
• nopeat verkkoyhteydet
• hyvät liikenneyhteydet

https://www.jnt.fi/fi/yrityksille/palvelumme-yrityksille/hosting-ja-konesalipalvelut/hosting-ja-konesalipalvelut/
https://www.jnt.fi/fi/yrityksille/yhteydenottopyynto/

