ServerHosting
Hvorfor hoste hos PeTec Danmark?
Vi har nu mulighed for at tilbyde hosting af servere, i hvad vi og vores kunder mener er Danmarks bedste fiberoptiske netværk.
PeTec Danmark har indgået samarbejde med jay.net og kan derfor tilbyde alle former for hosting til en yderst favorable pris.
Vi ved hvad vi taler om - og hvad der kræves af en professionel hosting partner.
Netværket hvori din server bliver placeret er opbygget på den mest optimale og
redundante facon, for at imødekomme de højeste krav omkring sikkerhed, oppetid
og hastighed. Alt sammen for at sikre at netop din server altid er on-line.

Hvad inkluderer en hosting?
- 1 GigaByte DK trafik pr. 24 t. - gennemsnit pr. md.
- 24/7 online statistik af forbrug pr. dag/uge/md/år
- 1 hop fra DIX
- Falck Securitas sikret serverpark
- Oppetidsgaranti på 99,7%
- Inergen® brandslukningssystem
- Redundant nødstrøm - ca. 30 min. batteritid
- 10/100 Mbit-s ethernet tilslutning
- Port alarm - sender SMS/e-mail med fejlbesked
Oprettelse af Webhosting server
dkk 4.000,Hosting af rackmonteret 1-2 unit server pr. md dkk 1.225,Bemærk venligst at det er et krav at det er kundens egen IT-ansvarlige, der vedligeholder &
administrerer serveren samt tilhørende applikationer via remote-control. Ønskes dette ikke
henvises til vores Serviceaftale - 24 timers overvågning.

PeTec Danmark ApS – Hørkær 12A 1. sal – 2730 Herlev - tlf.: 70 20 57 11
Alle priser er vejl. udsalgspriser ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer
og levering.

Serviceaftale - 24 timers overvågning
Til kunden som ikke selv ønsker at overvåge og vedligeholde deres server tilbyder
vi vores serviceaftale, som bl.a. indeholder 24/7/365 overvågning og fejlretning af
hostede servere.
Pris dkk 1.995,- pr. md.
I serviceaftalen beskrives det præcist på listeform hvordan driftsteknikeren skal
håndtere en eventuel fejl på serveren.
Serviceaftalen vedligeholdes og opdateres af kunden selv og skal altid være tilgængelig i serverskabet, således at driftsteknikerne ved hvordan de skal behandle
eventuelle fejl.
Ændringer til denne liste skal godkendes af begge parter.
Ydermere vedligeholdes en alarmliste af driftsteknikeren som beskriver hvilke ting
der bliver overvåget på systemet - denne liste skal ligeledes være tilgængelig i
serverskabet.
Prisoverslag
Vi sender dig gerne et prisoverslag på en hosting - det eneste du bedes gøre er
at sende os dine ønsker og krav og du vil modtage et uforpligtende prisoverslag
inden 48 timer.
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