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Інтернет таТелекоммунікаціїwestelecom®

Оренда юнітів, серверної шафи,можливість
розміщення нестандарт конфігурації
обладнання з гарантованою надійністю
SLA не менше 99,5%

https://www.facebook.com/westelecom/
https://www.instagram.com/westelecom.ua/
https://westelecom.ua/


Про нас 048 750 33 33 | westelecom.ua

Синергія двох великих IT рішень:
Телекоммунікаційний Провайдер
+ Професійний Дата-Центр

Комбінація сервісів дозволила реалізувати
потреби кожного клієнта з можливістю розміщення
серверного обладнання у дата-центрі та ідеальне
поєднання з оптоволоконноюмережеюWestelecom

Розрахувати вартість

https://westelecom.ua/
https://colocation.westelecom.ua/site/calculator


Завжди є ризик витоку даних або втрата
через непередбачені обставини!

• Послуга ColocationWestelecom дозволяє розмістити
ваш сервер орендуючи необхідну кількість юнітів
серверної шафи в Дата-Центрі Westelecom і віддалено
мати до неї доступ в будь-який час з будь-якого
місця, де є Інтернет.

• Дата-ЦентрWestelecom відповідає всім вимогам
по обладнанню, температурним режимам, системам
захисту і іншим важливим параметрам для безпечної
і безперебійної роботи.Працездатність Дата-Центру
Westelecom не менше 99,5% за підсумками річної
статистики.

• Обирайте конфігурацію необхідних параметрів
(кількість юнітів або цілу шафу під розміщення ваших
серверів, потужність блоків живлення,швидкість
Інтернет з'єднання та інші параметри).Ми гарантуємо
безперервну доступність послуги 24 години на добу,
7 днів на тиждень а також безперебійний доступ до
ваших ресурсів з ПК або ноутбука, підключених до
Інтернету.

• Відправте заявку та не турбуйтесь про збереження
важливих даних.Працюйте звідки завгодно.Платіть
тільки за те,що використовуєте.
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• Конфіденційність та
надійність даних

• Безперебійна робота
обладнання 24/7

• Контроль клімату

• Постійна IP адреса

• Надійний,
симетричний інтернет
до 10 Gbit/sec

• цілодобова технічна
підтримка

• Гарантія якості SLA

Colocation

У нашому дата центрі ви можете орендувати місце під один або
кілька серверів.Даний варіант є ідеальним, якщо ваш бізнес не
потребує великого обсягу даних.

Розміщення поюнiту

Оренда серверної шафи
Дата центрWestelecom - це спосіб убезпечити своє обладнання
та забезпечити його безперебійне функціонування. Ідеально для
компаній, в яких політика безпеки вимагає розміщення серверів
без можливості стороннього доступу до них.

Нестандартне розміщення
Обираючи послугу нестандартного розміщення, ваша компанія
отримує в розпорядження окрему шафу, обладнану всією
необхідною інфраструктурою.Формування нестандартного
розміщення здійснюється індивідуально, виходячи
з запитів клієнта.
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• Потужність на шафу до 11 кВт
• 2 лінії з незалежними UPS

Електроживлення
• Незалежні магістралі до UA-IX
•Шлюзова система
• КСЗІ

Телекомунікації

• Контроль температури
• Контроль вологості

Система кондицiонування
• Smart Hands
• Моніторинг систем
• IP KVM

Технiчна пiдтримка
• Відеоспостереження
• Датчики руху
• КСЗІ

Безпека даних
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SLA (Гарантія Якості Послуг)

SLA (Service Level Agreement) - Договір про якість
послуг, який укладається між клієнтом і компанією
Westelecom,де визначається вимоги до якості послуг
і відповідальність сторін.

Докладніше

https://westelecom.ua/
https://colocation.westelecom.ua/docs/SLA.pdf
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Розрахувати вартість
Послуги Онлайн

Для самостійного розрахунку приблизної вартості
розміщення сервера в дата-центрі Westelecom,
використовуйте наш онлайн калькулятор.

Для того щоб максимально коректно розрахувати
вартість розміщення обладнання, зв'яжіться
з нашими фахівцями і вкажіть свої вимоги щодо
технічних можливостей.Ми пропонуємо будь-які
нестандартні рішення на вашу думку індивідуальний
запит.Дата-центрWestelecom – оптимальна ціна
високоякісної послуги Colocation.

Розрахувати вартість

З Повагою, команда
Westelecom

063 216 93 63
048 750 33 33

hello@westele.com.ua
westelecom.ua
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