Virtual private server
Yrityksille, joilla on alle 10 palvelinta,
suosittelemme Virtual Private Server
-palvelua (VPS). Saat aina tiedostojesi
tarvitseman kapasiteetin myös ilman
omaa fyysistä palvelinta.
Yksityinen virtuaalipalvelin jaetulla
fyysisellä koneella
Virtual Private Server -palvelulla saat aina
yrityksesi kulloistenkin tarpeiden mukaisen
kapasiteetin. Tästä mahdollisuudesta hyötyvät
etenkin yritykset, joiden tallennustilan ja
kapasiteetin tarpeet vaihtelevat.
Virtuaalipalvelin ei ole oma palvelintietokone
vaan useita virtuaalisia palvelimia yhdessä
fyysisessä koneessa. Palvelintietokone on kuin
kerrostalo, jossa kaikki virtuaalipalvelimet ovat
asuntoja. Aivan kuin talon asukkaat sisustavat
asuntonsa voit räätälöidä virtuaalipalvelimesi
yrityksesi tarpeiden mukaan.
Vaikka muutkin asiakkaat omistavat
virtuaalipalvelimia samalla fyysisellä
palvelimella, kaikilla yksityisillä
virtuaalipalvelimilla on tarpeiden mukainen
yksilöllinen suorituskyky ja nopeus.
Virtuaalisen Linux- tai Windows-palvelimen
voi asentaa VMware- tai HyperV-alustalle.
Kaikkien merkittävien operaattoreiden yhteydet
ja palvelut ovat käytettävissä konesaleissamme.
Virtuaalipalvelimen hintaan sisältyy
alustan ylläpito sekä mahdolliset korjaukset.
Palveluun kuuluu vakiona 30 päivän
snapshot-varmuuskopiointi, 100 Mbit/s
rajaton nettiyhteys, 1 julkinen IP-osoite,
palomuuripalvelu sekä VPN-mahdollisuus. Myös
muunlaisista paketeista voidaan sopia.

Esimerkkipaketteja
• 1 prosessori, 1 GB muistia, 100 GB SSDtallennustilaa, varmuuskopiot 30 päivän ajalta
• 1 prosessori, 4 GB muistia, 100 GB SSDtallennustilaa, varmuuskopiot 30 päivän ajalta
• 2 prosessoria, 4 GB muistia, 500 GB SSDtallennustilaa, varmuuskopiot 30 päivän ajalta

Turvallista ja ympäristöystävällistä
Kuten muutkin hostingpalvelumme,
VPS tuotetaan huippumoderneista
tiloistamme varmistetulla
sähköntuotannolla, kaksinkertaisella
jäähdytyksellä, UPS-varmennuksella
ja muilla turvallisuustoimenpiteillä.
Tulipalojen ehkäisemiseksi käytössä on
kaasusammutusjärjestelmä. Konesalejamme
valvotaan ympärivuorokautisesti, joten
palvelimemme ovat aina varmassa turvassa.
Konesalimme sijaitsevat Pohjanmaalla.
Pohjanlahden rannikon rauhalliset, turvalliset
ja viileät ympäristöt tarjoavat toimivan ja
tehokkaan luonnollisen jäähdytysjärjestelmän.
Konesalimme käyvät sataprosenttisesti
sähköyhtiö Herrforsin vihreällä sähköllä, ja niillä
on myös generaattorikäyttöinen varajärjestelmä.

Tärkeimmät hyödyt
• 24/7 valvonta
• erittäin rajoitettu sisäänpääsy
• turvalliset alueet
• kaksinkertainen ja kustannustehokas
jäähdytys
• ympäristöystävällinen, vihreä sähkö
• taattu virransaanti
• kaasusammutusjärjestelmä
• nopeat verkkoyhteydet
• hyvät kuljetusyhteydet
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1 vCPU
4 GB RAM
200 GB SSD-levy
Internet-yhteys
Snapshot-varmuuskopiointi 30 päivän ajan

”Hyödynnämme jatkuvaa integrointia
ja tarvitsemme mahdollisuuden yhdellä
komennolla julkaisuun. Koska yksikään aiempi
palveluntarjoaja ei tarjonnut tarvitsemaamme
ratkaisua, jouduimme aiemmin käyttämään
paljon aikaa palvelintemme ylläpitoon.
Ulkoistettuamme palvelinten hallinnan
olemme voineet keskittyä käyttämään tekniset
resurssimme tehokkaammin. Olemme olleet
moneen kertaan vaikuttuneita saamamme
palvelun tasosta sekä siitä, kuinka nopeasti
tilauksesta on edetty toteutukseen.”
Christoffer Björkskog
Senior Developer, Genero

”Teemme digitaalisia, älykkäitä ratkaisuja
erilaisille yrityksille, ja meidän on pystyttävä
luottamaan siihen, että palvelintekniikka toimii
kaikissa tilanteissa. Kun näin käy, voimme
keskittyä enemmän siihen, minkä osaamme
parhaiten – huippuhyvän käyttökokemuksen
tarjoavien sovellusten ja internet-ratkaisujen
suunnitteluun.”
Tim Wallin
CEO, Gambit

Lisätietoa
Soita meille numeroon 06 786 8200 tai lähetä viesti osoitteeseen yritysratkaisut@jnt.fi.
Löydät meidät osoitteessa Alholminkatu 3, Pietarsaari, tai Rauhankatu 22, Vaasa.
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