Virtual Server
Ikke som de andre?
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 – fuld administrator-adgang til
serveren, samtidig med, at man betaler for hvad man
bruger, ikke for en hel server.
Du bestemmer selv
MariSoft’s 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
ud fra en bred vifte af muligheder. Vi understøtter
Microsoft Windows Server 2003-platformen, samt en
række Linux-distributioner.
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.

Få mere at vide hos MariSoft på
www.marisoft.dk
Se pris og specifikationer på bagside

Billigt alternativ til separat server
Vælg selv operativsystem
Fuld administrator-adgang

Virtual Server
TEKNISK BESKRIVELSE

Virtuelle servere kører på den bedste hardware. Vi bruger Dell PowerEdge 2950 serien som backend. Serverne
bestykkes med minimum 2 x Quadcore CPU.er, minimum
8GB RAM samt SAS SCSI diske. På virtualiseringssiden bruger
vi software, der opdeler host-operativsystemet i små adskilte

stykker. Kunderne er derfor hermetisk adskilt fra hinanden,
så sikkerheden er i top. Der gives fuld Remote Desktopeller SSH-adgang til maskinerne. Skulle det ske, at en virtuel
server går ned, kan man vha. et indbygget Power Panel,
som kan tilgås i en browser, genstarte serveren remote.

PRISER

VPS 1

VPS 2

VPS 3

VPS 4

256 MB

256 MB

512 MB

1024 MB

Diskplads

5 GB

15 GB

30 GB

60 GB

Trafik pr. måned

20 GB

40 GB

80 GB

160 GB

2 x 2 Ghz shared Quadcore Xeon

Ja

Ja

Ja

Ja

Hardware overvågning døgnet rundt

Ja

Ja

Ja

Ja

Remote reboot

Ja

Ja

Ja

Ja

Windows/Linux

Windows/Linux

Windows/Linux

Windows/Linux

Backup2 1. st. level

Ja

Ja

Ja

Ja

Eksterne IP adresser3

1

1

1

1

Antal samtidige Terminal Sessioner (Windows)

2

2

2

2

Telefonsupport indenfor åbningstid

Ja

Ja

Ja

Ja

0 kr.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

RAM

Shared CPU

OS1

Oprettelse
Pris pr. måned

449,00 kr.

699,00 kr.

899,00 kr.

1149,00 kr.

1 Der kan vælges mellem følgende operativsystemer: Windows 2003 Server, Redhat
Fedora Core 6, CentOS 5, Suse Linux 10.1, Ubuntu 6.10 og Debian 4.0.
2 Backup på det lokale RAID i maskinen. Remote Backup ud af maskinen kan tilkøbes.
3 Flere kan tilkøbes for 50 kr. pr. md. Kontakt kundeservice for yderligere info.

NB: MSSQL-databaser skal køre på vores delte platform,
dvs. vi tillader ikke, at der køres lokale produktions-MSSQLservere på de enkelte virtuelle servere. Det er selvfølgelig
tilladt at installere en MSSQL-server til test og udvikling.
Abonnement opkræves for 6 mdr. af gangen. Alle priser er excl. moms.
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