
Hardware construit pe
•  Infrastructură hiperconvergentă

•  Infrastructură de rețea Cisco, Juniper
și Fortinet

•  Procesoare Intel Xeon seria Gold

 
Utilizând soluții premium din industria de profil, serviciile M247Cloud ridică în mod semnificativ
standardele pentru soluțiile de cloud business. Oferim conectivitate internațională de până la 10 Gbps,
scalabilitate rapidă și securitate de top în industrie.

Centre de date
• 2 centre de date la standard Tier 3, situate

în București, România 

•
 
Suntem prezenți în peste 50 dintre cele
maiimportante centre de date din lume
prin rețeaua noastră extinsă din 37 de
orașe, 26 de țări

 

Virtualizare
• Fully Software Defined (SDDC)

• Funcționeaza cu Microsoft Azure Pack
sau VMware și Veeam

Suport
• Suport global 24/7/365

  descriere generală M247Cloud

Tehnologia M247 și serviciile de infrastructură

Rețea internațională
M247

Protecție UTM Fortinet
și VPN/Firewall

la cerere

Centre de date M247
București, România

Cloud Hyper-V cu
interfață Azure Pack

Noduri N+1 Computing Noduri N+1 Computing cu
stocare NVME VSAN

Noduri N+1 Computing cu
alegere între stocare FC sau

clustere VSAN

Clustere stocare
N+1 Computing

Clustere stocare N+1 BUaaS Clustere stocare N+1 STaaS

Backup VEEAM și servere DRBC
servere ZERTO DRBC

Hyperconvergence Nutanix
Public-Cloud cu VMware

Virtual Director

IaaS - la cerere
Cloud-uri private

pentru clienți



Compute
• Performanță înaltă, densitate redusă

• Rețea cu capabilități de 1/10 Gbps
la nivel internațional 

• Arhitectură complet redundantă și cu
nivel ridicat de disponibilitate

Stocare
• SSD/NVME accelerat

• Latență scazută

• Performanță ridicată IOPS

• Stocare distribuită (arhitectură
hiperconvergentă HCI)

• Scalare rapidă

• Optimizată pentru medii virtuale și
infrastructură de tip Cloud

Rețea
• Rețea bazată pe infrastructură Cisco,

Juniper și Fortinet

• Conectivitate în rețea 25/100Gbps

• Latență scazută

• Acoperire internațională

•
 
Integrare centre de date virtualizate
cu echipament fizic de colocare
(via conectivitate de tip VRF/MPLS
pe platformă IaaS)

Protejarea datelor
• Imutabilitate fișiere pentru protejarea împotriva

ransomware

• Protecție bazată pe politici de securitate

• Protecție completă a aplicațiilor

• DRBC Data Management

• Recovery Point Objective (RPO)/Recovery
time Objective (RTO) (sub 10 secunde) lider
de piață în industrie

• Failover/fallback complet automatizat

Virtualizare. Opțiuni Hypervisor
• Microsoft Windows Azure Pack (Hyper-V)

• VMware și VMware Cloud Director

include:M247Cloud

Contactează-ne pentru a afla cum tehnologia
noastră îți poate transforma afacerea.

+4 031 080 0700
sales@m247.ro

M247.RO


