Virtual Server

Sæt IT-administratoren på deltid
Du kan vinke farvel de omkostninger, som der
normalt er forbundet med at investere i eller drive
sin egen server. Anskaffelsespris, afskrivning, driftsomkostninger, vedligeholdelse, opdateringer og
ekstra it-medarbejdere bliver overflødige. En Hosted
Server kan giver dig alle de samme muligheder som
hvis serveren stod lokalt.
Nogle virksomheder har særlige behov, der ikke
kan opfyldes af vores standardprodukter. Traditionelt har deres eneste muligheder været enten en
dedikeret server eller anskaffelse og vedligehold af
egen server. Begge løsninger er særdeles kostbare –
specielt fordi det i mange tilfælde svarer til at skyde
gråspurve med kanoner.
Med en Virtual Server får virksomheden det bedste
fra begge verdener – mulighed for fuld administrator-adgang til serveren, samtidig med, at man
betaler for hvad man bruger, ikke for en hel server.
Du bestemmer selv
Vores Virtual Server giver virksomheden mulighed
for at køre skræddersyede applikationer af enhver art, samt installere programmer, services, 3.
parts komponenter og lignende. Der er frit valg af
operativsystem inden for Microsoft. Hvis kravene til
serveren ændres, kan serveren ændres uden behov
for indkøb af nyt.
Virtual Server er en god løsning for virksomheden
med specielle behov, der samtidig ikke er interesseret i at betale for en større løsning end nødvendigt.

Alternativ til separat server
Sikkerheden er i top
Vælg selv operativsystem

Konkurrencedygtig sikkerhed
Forbindelsen mellem datacenteret, serveren, internettet og din virksomhed er krypteret. Datacenteret
er specielt sikret imod tyveri, brand, strømsvigt,
vandskader, virus og andre former for angreb

Fuld fleksibilitet

Få mere at vide hos BAES DATA på
tlf. 70 25 24 25 eller se mere på www.baesdata.dk
Se priser og specifikationer på side 2
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Virtual Server
Specifikationer

> Hardware overvågning døgnet rundt
> Windows Server 2008, 2008 R2, 2012 eller 2012 R2
> Backup foretages på det lokale RAID (anden backup kan tilkøbes)

Priser
Virtual Server
- RAM
- Diskplads
- Trafik pr. måned*
- CPU

2 GB
50 GB
Fri
1 CPU

- Ekstern IP adresser efter behov

Ja

- Antal samtidige Terminal Sessioner (Windows)

2

- 64-bit (x64) operativsystem

Ja

Tilkøb
Serviceaftale
- Geninstallation af server
- 128bit SSL Certifikat
- Ekstra IP adresse

fra 595,00 kr.
500,00 kr.
3.000,00 kr.
25,00 kr.

- Ekstra diskplads inkl. backup 1 - 99 GB pr. GB

8,00 kr.

- Ekstra diskplads inkl. backup 100 - 1000 GB pr. GB

6,00 kr.

- Ekstra RAM pr. GB

100,00 kr.

- Ekstra CPU

225,00 kr.

- Konsulenttimer (Pr. påbegyndt time)

800,00 kr

Pris pr. måned
Oprettelse varierer efter ønske til løsning.

495,00 kr.

