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Növelje nyereségét hatékonysággal!

Nem hiszünk a szerverpiac drága egyedi megoldásaiban, ezért 
rendszereinket tömeggyártott, mindig elérhető és versenyképes 
árú prémium eszközökre építettük. Ezt az ár- és értékelőnyt 
osztjuk meg ügyfeleinkkel. 
Így Önnek egy forintot sem kell beruházásra és amortizációra 
költenie. Természetesen az üzemeltetést is vállaljuk.

A GrantGrid modern, elosztott informatikai kiszolgálórendszer, a 
megszokott szerverek legfejlettebb változata. Használatával fo-
lyamatosan képet kapunk a használt teljesítményről és kihasz-
náltságról. Ezt bármikor meg is változtathatjuk, így végül csak 
azért kell fizetni, amit ténylegesen felhasználtunk. Amennyiben 
díjmentes keretszerződésünket választja, elköteleződés nélkül 
biztosíthatja cége informatikai hátterét.

Rugalmasság és teljesítmény
Egyetlen virtuális szerverről néhány perc az 
átmenet a nagy, nemzetközi videóportálhoz. 
Rendszerünk rugalmas bővíthetősége miatt kisebb 
és nagyobb irányban is van lehetőség gyors 
bővítésre, komoly változtatások nélkül. A nagy, 
hirtelen felfutó terhelések sem jelentenek 
problémát, a szolgáltatások mindig megbízhatóak 
és gyorsak maradnak.
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Összehasonlítás iparági megoldásokkal

Szolgáltatási rendszerünk minden szintjén legalább duplikált kiépítésű. Nincs elveszett 
adat, nincs kritikus rendszer. Elképzelhetetlen olyan forgatókönyv, ami miatt egy 
üzemzavar ügyfeleink alkalmazásait megzavarná. Ezért a GrantGrid rendszer HA - nagy 
rendelkezésre állású - rendszer, és ezt nem csak mondjuk: teljes pénzügyi garanciával 
vállaljuk.

A GrantGrid technikai háttere

Adminisztratív felülete web-alapú, erőforrás-menedzsmentet, 
monitorozást és konzolt is nyújt. PC hardver, duplikált, szünetmentes 
tápellátással i7 és AMD  processzorokra épül. A hypervisorok XEN és 
KVM virtualizációjának belső kommunikációját redundáns 4+1 
Gigabites Ethernet hálózaton oldjuk meg. Szeparált privát felhő. Gyors 
adattárolásunk három rétegű: kombinált SSD, HDD klaszter, LTO-6 
back-uppal. Hálózati és fizikai környezetet több földrajzi helyen több 
különböző szolgáltató biztosít. Ügyfeleink saját fizikai eszközeinek 
illesztése, és külső elhelyezése, csatlakoztatása is támogatott.
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