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Proč managed server?

Rostoucí nároky na spolehlivost a vysokou dostupnost aplikací přivádí řadu zákazníků k managed 
serverům, jako k  ideálnímu řešení pro jejich e-shopy a jiné komerční internetové projekty. 
Právě komplexní řešení profesionálně spravovaného serveru s garantovanou dostupností jsou 
zárukou, že jejich aplikace poběží bez problémů a bez výpadků, které ohrožují jejich zisky.

Nároky na servery rostou především u time-critical aplikací e-commerce. V prostředí internetu 
je třeba čelit rostoucím bezpečnostním hrozbám. Technologie se vyvíjejí velmi rychle, stejně 
jako požadavky uživatelů. Chod serverů v režimu 24/7/365 zaměstnává týmy odborníků. Týmy 
jejichž náklady jsou opravdu vysoké. Řešením je ekonomicky výhodný outsourcing od 
spolehlivého a zkušeného externího dodavatele s  dostatečnou kapacitou. Kombinace 
outsourcingu správy serverů s pronájmem kvalitního serveru, tedy Managed server, povyšuje 
serverové řešení na nejvyšší úroveň technické kvality a ekonomické efektivity.

Managed servery od Nethost jsou zárukou vysoké dostupnosti serverů a na nich
běžících aplikací.

Co je to Managed server?

Managed server představuje komplexní řešení, dedikovaný fyzický či virtuální server včetně 
kompletní administrace a monitoringu 24/7/365.

Jaké jsou výhody Managed serveru?

• Pokrytí Vašich potřeb komplexním řešením
• Úspora vašich nákladů
• Nečerpá kapacity Vašeho interního IT
• Vysoká kvalita provozování serveru
• Spolehlivý a bezstarostný provoz 
• Individuálně upravené a nastavené prostředí
• Komfort plně spravovaného dedikovaného serveru
• Široká podpora našich zkušených administrátorů
• Vysokou úroveň zabezpečení serveru i dat 
• Garantovaná dostupnost 99,99% dle SLA
• Garance řešení Vašich požadavků na Managed server do 1 hodiny
• Průběžné inovace a optimalizace systému, výkonu a bezpečnosti

Lorem ipsum

Managed servery - ideální řešení pro Váš business
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Aplikace, na kterých stojí Váš business provozujte na 
spolehlivých serverech spravovaných skutečnými

odborníky v Nethost

Co může běžet na Managed serveru?

Managed servery jsou určeny pro aplikace, na jejichž spolehlivém chodu a dostupnosti Vám 
záleží. 

Podporujeme systémy Linux (Red Hat, Gentoo, Debian, CentOS) i MS Windows. 

Podporujeme všechny obvyklé frontendy, databáze a aplikace. 

Managed servery jsme připraveni postavit a profesionálně provozovat s  aplikacemi dle 
individuálních potřeb našich zákazníků.
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Jaké služby k Managed serveru dostanete?

• Instalaci operačního systému dle vaší volby
• Zabezpečení serveru a pravidelné bezpečnostní aktualizace
• Zabezpečené přístupy k serveru
• Zálohování dat včetně databází na vysoké úrovni spolehlivosti
• Kompletní správu serveru, včetně potřebných či požadovaných úprav nastavení
• Monitoring provozu serveru v nepřetržitém režimu 24/7/365
• Rychlé opravy hardware či zapůjčení náhradního serveru v případě poruchy
• Sledování a analýzu vytížení serveru
• Optimalizaci výkonu serveru a jeho nastavení
• Správu databází, s optimalizací nastavení parametrů databáze, replikace a zálohování
• Nastavení a správu provozních či bezpečnostních logů
• Sofistikované fyzické, softwarové i organizační bezpečnosti vašeho serveru

Kde můžete mít svůj Managed server?

• V některém z našich datacenter
• V jiném, Vámi vybraném veřejném datacentru
• Ve Vaší interní serverové místnosti
• Ve veřejném cloudu

Jak se staráme o provoz Managed serveru?

• Komplexně, v režimu 24/7/365
• Profesionálně, s odpovědným týmem zkušených administrátorů
• S využitím silného zázemí, prověřené infrastruktury a moderních technologií
• Garantujeme dostupnost Vašeho serveru
• Monitorujeme nepřetržitě chod serverů a předcházíme možným problémům
• Naši zkušení administrátoři jsou nonstop k dispozici pro řešení Vašich požadavků


