Storage
Storage je cloudová služba pro ukládání dat v kombinaci s dalšími službami DataSpring.
Služba je nabízena ve 3 variantách pokrývajících obvyklé potřeby zákazníka.
Služba Storage je určena k využití v kombinaci se službami DataSpring, jako například Virtuální server, Resource pool, Fyzický server,
LogDock, SQL as a Service či OpenDB as a Service. Varianty služby jsou SSD, SAS a SATA a liší se od sebe použitou technologií a tím
pádem i výkonem. Služba se účtuje měsíčně dle objednaného prostoru v GB na discích a zvoleného typu disku.

Komu je určena služba Storage

Služba je určena firmám a organizacím, které čerpají alespoň jednu
cloudovou službu společnosti DataSpring, která využívá datové

Varianty služby
Varianta

Popis

Technologie

SSD

Tato varianta
je optimalizována
pro extrémní výkon
pro náhodné IO operace

Flash / SSD

SAS

Tato varianta je vhodná
pro většinu uživatelských
aplikací s náhodným
nebo sekvenčním přístupem

SAS, 10k rpm

SATA

Tato varianta je vhodná
pro ukládání dat, kde není
kladen důraz na vysoký výkon
(např. archivní data, testovací
prostředí apod.). Nevhodné
pro náhodný přístup

SAS-NL, 7,2k rpm

úložiště.

Přínosy pro zákazníka

• možnost navyšování a snižování diskové kapacity dle technické
proveditelnosti
• možnost kombinace variant služby
• přenesení nákladů z CAPEX do OPEX
• čerpání objemů služby dle aktuální potřeby zákazníka
• odpadá starost o provozování technologie
• vysoká spolehlivost služby díky použití profesionálních technologií
• data jsou bezpečně uložena na území ČR
• Service Desk a lokální technická podpora v českém a anglickém
jazyce

Odpovědnosti poskytovatele
• bezchybná funkce ukládání a čtení dat

• 24/7 provoz a správa SW a HW prostředků, nutných pro zajištění
běhu služby v požadované kvalitě a dostupnosti
• zajištění odpovídajících kapacit pro spolehlivý běh služby
• garantovaná dostupnost 99,999 %
• 24/7 monitoring služby a dohled nad funkčností

Odpovědnosti zákazníka

• správa a údržba dat v přiděleném úložném prostoru
• obsah, manipulace a integrita dat
• zálohování uložených dat

Cloud > IaaS

Záruky poskytovatele

V případě nedostupnosti za každých 0,001 % nedostupnosti
wsleva 1 % z měsíčního paušálu (nejvýše 100 %).

Důležité odkazy

Service Desk: https://www.serviceportal.dataspring.cz
(doporučené prohlížeče jsou Firefox, Chrome a Safari),
servicedesk@dataspring.cz, +420 222 74 40 13

Popis služby platný od 1. 11. 2019

