
Suport
• Suport global

24/7/365

Hardware
•  Construit pe infrastructură DELL și/sau SuperMicro

•  Funcționează pe infrastructură de rețea
Cisco/Juniper și Fortinet

 

Securitatea datelor și continuitatea neîntreruptă a activității nu mai sunt de mult un “nice-to-have”, ci o prioritate
în cadrul oricărei organizații. Lucrul cu informații critice, respectarea protocoalelor de securitate impuse de regulile
companiei, dar și a reglementărilor în vigoare de tip GDPR, reprezintă o provocare pentru companii. Cu M247 Cloud Privat
veți putea acoperi aceste cerințe, suplimentar resursele de calcul ale organizației nefiind împărțite cu altcineva.
Asta rezultă într-un control și o siguranță deplină a datelor, datorită infrastructurii hardware dedicate, pe baza unui
simplu abonament lunar.

 

Virtualizare
• Fully Software Defined (SDDC)

• Soluții de virtualizare VMware, Hyper-V,
XenServer și Proxmox

Scalabilitate
• Soluție scalabilă în funcție de nevoile companiei

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

în București, România 

•
 
Prezență fizică și virtuală în unele dintre cele
mai importante centre de date din lume,
prin rețeaua noastră extinsă din 37 de orașe,
26 de țări

   
descriere generalăM247Cloud Privat

Tehnologia M247 Cloud Privat
și serviciile de infrastructură

M247 International
Backbone

Fortinet Managed  Firewall
UTM protection and

VPN/Firewall on demand

M247 Datacenters
Bucharest, Romania

M247 Private Cloud
IaaS - On Demand

Private Clouds for Customers

N+1 Computing Nodes with
a choice of FC storage or

VSAN Clusters

N+1 Computing storage
Clusters

VEEAM Backup and DRBC servers
ZERTO DRBC servers

COHESITY DRBC servers 

Hybrid Cloud Connectivity
to M247 Public Cloud

VMware VCloud Director

N+1 Computing Nodes with
VSAN storage

N+1 BUaaS Storage Clusters N+1 STaaS Storage Clusters



Compute
• Performanță înaltă, densitate redusă

• Rețea cu capabilități de până la 10 Gbps
la nivel internațional

• Arhitectură complet redundantă și cu
nivel ridicat de disponibilitate

• Interconectare cu infrastructura de
tip Public Cloud

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 și Juniper

• Conectivitate în rețea de până la 10 Gbps

• 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 Fortinet

• DRBC Data Management

• Recovery Point Objective (RPO)/Recovery
Time Objective (RTO) (sub 10 secunde)

• Failover/fallback al sarcinii de lucru complet
automatizat și orchestrat

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

• VMware, XenServer și Proxmox

include:M247Cloud Privat

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

+4 031 080 0700
sales@m247.ro

M247.RO


