
Virtualizujte, jednoduše.
Provoz virtuálních serverů v privátním cloudu bez nákupu licencí  
a vlastní infrastruktury. S revolučním uživatelským rozhraním. 

Kupujete službu, data a infrastrukturu máte ve své serverovně.

www.apptocloud.com 800 881 881        obchod@apptocloud.cz

HW i SW bez investičních nákladů
Dodávka datového centra jako služby „vše v jednom“. Hardware, virtualizace 

a software. Žádné investice do pořízení hardware. Žádné poplatky za virtualizaci.
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Technická podpora 24/7/365
Vzdálený monitoring každého jednoho produkčního 

clusteru. Garance 25 minutového callbacku. Plná migrace 

do 2 hodin od zjištění potenciálního problému.

Fyzická výměna HW do 24 hodin.

Montáž a doprava zdarma
Migrace stávajících fyzických nebo virtuálních serverů 

do ApptoCloud appliance. Doprava veškerých součástí 

řešení a montáž HW do racku zákazníka zdarma.

Vysoká dostupnost
Garantovaná dostupnost 99,9 %. HW skladem u zákazníka. Neprodukční spare 

servery jsou připraveny bezvýpadkově převzít veškerou činnost produkčních serverů. 

Vše na míru zákazníka
Možnost okamžitého snížení/navýšení výkonu. Rozdělení produkčních serverů  

na požadovaný počet virtuálních serverů. Možnost pronájmu licencí SW partnerů.

Podpora OS Windows i Linux. 

Přehled funkcí

Uživatelské rozhraní ApptoCloud
Správa virtuálních serverů. Jednoduchá obnova dat. Kompletní branding: výměna loga, 

vytvoření produktové landing page, vlastní login na libovolné URL adrese.

Vaše
logo

800 881 881        
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Schéma clusteru

Slouží jako centrální řídící jednotka appliance a aplikuje změny nastavení. Řídí rozdělování IP adres, kontroluje 
výkon clusteru a rozhoduje kde budou vytvořeny virtuální servery. Reportuje fungování clusteru do našeho 24-7 

NOC centra. Samotná rozhraní pro správu na něm ale neběží. Administrátoři se připojují na naši vlastní cloudovou 
službu, která je s clusterem přímo spojena.

CONTROL SERVER

Samotný server pro provoz KVM. Každý ze serverů pracuje s předem určenou agregací podle 
typu aplikace nebo služby. Tím je docíleno garantovaného výkonu.

PRODUKČNÍ SERVER

Náhradní server v clusteru. Standardně není využitý a zůstává nečinný do doby, kdy na jednom  
z produkčních serverů není nahlášena záváda. V tu chvíli dochází k živé migraci dat na z produkčního na spare  

a po dokončení se ze spare serveru stává produkční. Po fyzické výměně hardware se a dosynchronizaci dat  
se opět odstaví. Synchronizace nemá vliv na provoz produkčních aplikací. 

SPARE SERVER

Cluster automaticky udržuje 3 denní zálohy každého virtuálního zařízení obnovitelné 1:1. Zálohy je možné 
obnovit přímo z uživatelských rozhraní. Provádí se automaticky každý den. Datové pole není využito  

pro práci s produkčními daty, pouze pro ukládání záloh.

ÚLOŽIŠTĚ PRO ZÁLOHY
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