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červen 2015

Server housing je služba určená k umístění serverů, které musí pracovat
nepřetržitě a pro svou činnost vyžadují trvalé, rychlé a kvalitní internetové připojení.
Typickou aplikací jsou servery pro emaily, www stránky, firemní aplikace apod.
V serverovně je páteřní internetová konektivita přivedená optickým kabelem.
Konektivita je pro servery sdílená. Celková kapacita konektivity je 10G pro každou
serverovnu. Pro servery je volitelně k dispozici kapacita 100, 300 a 1000 Mbps a jedna
nebo více veřejných IP adres. Ke konektivitě je přidělen jeden SMTP a dva DNS servery.
Poskytujeme i službu dohledu služeb serverů a varování o potížích formou SMS a emailů.
Další doplňková služba je ovládání napájení serveru pomocí SMS.
Cena za umístění serveru je složená ze tří cen, ceny za internetovou konektivitu,
ceny za umístění serveru a ceny za spotřebovanou elektrickou energii a klimatizaci.
V ceně elektrické energie jsou rozloženy náklady na chlazení a zálohovaní pro případ
výpadků elektrické energie.
Měsíční cena = konektivita + nájem za umístění + elektrická energie
Serverovna má SLA 99.5%, dohled 365x7x24 a servis s reakční dobou 2+6 hodin.
Měsíční ceny server hostingu - konektivita:
konektivita 100M
konektivita 300M
konektivita 1000M
další veřejná IP adresa
veřejná IP adresa + port + konektivita 8M pro IPMI

900 Kč
1200 Kč
1800 Kč
35 Kč
75 Kč

Měsíční ceny server hostingu – nájem za umístění:
server 1U
server 2U
server 3U
PC skříň do rozměru 500x600x250
NAS 1/3 police

150
300
450
250
180

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Jednorázové ceny server hostingu:
V serverovně jsou k dispozici racky – 19“ otevřené stojany pro instalaci serverů
vhodných pro instalaci do racků nebo police pro instalaci běžných počítačových skříní.
Serverovna je klimatizovaná.
zřízení služby server housing pro jeden server
zrušení služby server housing pro jeden server
asistovaný vstup bežný
asistovaný vstup urgentní

850
250
240
950

Kč
Kč
Kč
Kč

SMS dohled služeb serverů:
Tato služba Vám umožní monitorovat stav služeb na Vašich serverech. V případě
výpadku serveru nebo některé jeho služby Vám přijde SMS. SMS obsahuje IP adresu
serveru, typ služby a její aktuální stav (výpadek nebo obnovení). SMS je možné odeslat i
na více čísel.
Dohlížet je možné tyto služby: ping, www, smtp, pop3, imap, dns, ssh, telnet, snmp
(ping je základní služba, ke které je možné doplňovat další služby)
zřízení nebo zrušení služby
měsíční provoz služby ping
měsíční provoz služby – dohled www, pop3, smtp
cena jedné odeslané SMS

250 Kč
35 Kč
35 Kč
1 Kč

SMS ovládání serverů:
Tato služba Vám umožní na dálku vypnout a zapnout napájení serveru pomocí
SMS. Funkce je zabezpečena kódem a vazbou na konkrétní seznam telefonních čísel, aby
ji nebylo možné zneužít.
zřízení nebo zrušení služby
měsíční provoz služby

750 Kč
75 Kč

Úhrada spotřebované elektrické energie:
Každý server nebo serverové pole zákazníka má svůj podružný elektroměr. Pokud
si zákazník zálohuje svůj server sám, přeúčtujeme mu pouze spotřebovanou elektrickou
energii. V případě, že využije naše záložní zdroje, jsou v ceně za spotřebovanou
elektrickou energii zahrnuty náklady na jejich provoz.
1 kWh bez zálohování vč. nákladů na chlazení
1 kWh, zálohování z UPS
1 kWh, zálohování z UPS a motorgenerátoru

5,84 Kč
6,31 Kč
6,82 Kč

Servisní vstup zahrnuje zpřístupnění serverovny za asistence našeho technika ve všední
dny v době od 8 do 21 hodin. Tento servisní vstup musí být 2 předem domluvený.
Urgentní servisní vstup zahrnuje zpřístupnění serverovny za asistence našeho
technika. Tento vstup je možný obratem na základě telefonické dohody dle aktuálních
možností.
V serverovně je k dispozici monitor LCD - max. rozlišení 1600x120 (vga, hdmi), myš a
klávesnice (PS/2 i USB).
Zřízení služby zahrnuje instalaci serveru do serverovny, přidělení jednoho
ethernetového portu 10/100/1000 Mbps, přidělení jedné veřejné IP adresy, nastavení
reverzního záznamu, kabel RJ45, přidělení místa v racku nebo na polici a připojení
napájení. Zřízení služby je asistované za přítomnosti našeho technika.
Zrušení služby zahrnuje demontáž serveru a kabeláže, deaktivaci ethernetového portu
a uvolnění IP adresy. Zrušení služby je asistované za přítomnosti našeho technika.

Každý vstup do serverovny je asistovaný, za přítomnosti našeho technika. Samostatné
vstupy do serverovny jsou možné po individuální dohodě. V takovém případě jsou
přiděleny vlastní klíče, kód od alarmu a karta pro vstup.
Serverovna je klimatizována na 18 až 22 stupňů Celsia.
Napájení z UPS je dimenzováno na výpadek 240 minut.
Napájení z UPS a MTG je dimenzováno na nepřetržitý provoz.
Minimální doba užívání služby je 3 měsíce. Služby jsou bez minimálních závazků.
Uvedené ceny jsou bez platné sazby DPH.
Ceník je platný od 5. května 2015 do vydání nového ceníku. Nahrazuje předchozí ceník.

