
För företag med fler än 10 virtuella 
servrar rekommenderar vi vår tjänst 
Dedicated Server. 

Maximal prestanda,  
pålitlighet och säkerhet 

Dedicated Server innebär att ditt företag hyr 
en helt egen fysisk server i vårt toppmoderna 
och hypersäkra datacenter. Detta garanterar 
maximal prestanda, pålitlighet och säkerhet.

Kunder med Dedicated Server kan 
hantera sina egna virtuella servrar och låta 
JNT stå för upprätthållande och underhåll 
av serverplattformen samt övervakning 
av funktionen i 24 timmar om dygnet. Våra 
datalagringstjänster kan också kopplas till 
Dedicated Server-tjänsten.

Våra kunder kan själv välja den server som 
bäst motsvarar deras behov av kapacitet. Priset 
för Dedicated Server-tjänsten avtalas separat 
för varje kund beroende på bl.a. den hyrda 
serverns kapacitet, antal virtuella servrar och 
nivå av underhåll. Vårt standardpaket innehåller 
en basic 100 Mbit/s internetkontakt med 
obegränsad dataöverföring, publik IP-adress, 
brandväggstjänst och VPN-kontakt.  
Alla betydande operatörers förbindelser och 
tjänster finns tillgängliga i våra datacenter.

Tryggt och säkert datacenter

Genom att välja vår Dedicated Server-tjänst 
får du en hel server tillägnad endast din data 

och kan vara helt säker på att ditt företags 
virtuella servrar är i tryggt förvar, både vad 
gäller oavbruten drift, datasäkerhet och fysisk 
säkerhet.

En oavbruten drift och strömförsörjning 
säkras av generator- och UPS-system, och 
brandsläckningssystem finns i händelse av 
eldsvåda. Vi övervakar verksamheten i 24 
timmar om dygnet och ser till att din server-
plattform ständigt underhålls, så att din  
affärs kritiska data alltid är säker.

Effektiv och miljövänlig hostingservice

Våra datacenter finns i Österbotten. De lugna, 
trygga och svala områdena vid Bottniska vikens 
kust erbjuder ett kraftfullt och kostnadseffektivt 
naturligt kylsystem. Våra datacenter drivs till 
100 % av grön el från elbolaget Herrfors och har 
även ett generatordrivet backup-system.

Key benefits

• 24/7 övervakning
• strikt begränsad tillgång
• trygga områden
• dubblerad och kostnadseffektiv kylning
• miljövänlig och grön el
• garanterad strömförsörjning
• brandsläckningssystem med gas
• snabba nätverksanslutningar
• goda transportförbindelser

Dedicated Server

MER INFO
Ring oss på telefonnummer 06 786 8200 eller skicka e-post till foretagslosningar@jnt.fi 
Du kan också besöka oss på Alholmsgatan 3 i Jakobstad eller på Fredsgatan 22 i Vasa.

FYLL I KONTAKTFORMULÄRLÄS MER OM JNT DATACENTERS TJÄNSTER

https://www.jnt.fi/foretag/tjanster/hosting-och-webtjanster/hosting-och-datacenter/
https://www.jnt.fi/foretag/kontaktformular/



