
Suport
• 24/7/365 suport global

Hardware
•  Construit pe infrastructură hiperconvergentă

•  Funcționează cu Nutanix, Cohesity,
VMware și Zerto

•  Furnizor standard de servicii de rețea Cisco

 Utilizând tot ce este mai bun în hardware și  parteneriate de software, platforma noastră 247CloudTM

ridică standardele semnificativ pentru solutiile de cloud business. Oferim conectivitate până la 100Gbps,
accelerare rapidă și securitate de top în industrie.

Centre de date
• Amplasate în Manchester, UK

și București, România 

•  Suntem prezenți în unele dintre cele mai
importante locații DC din lume prin rețeaua
noastră extinsa de peste 70 de centre de
date în 37 de orașe, din 26 de țări

 

Virtualizare
• Fully Software Defined (SDDC)

• Portofoliu complet pentru software VMware

• O suită de soluții Nutanix Cloud Enterprise
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Compute
• Performanță înaltă, densitate redusă

• Rețea cu capabilități de 1/10/25/100 Gbps 

• Arhitectură complet redundantă și cu
nivel ridicat de disponibilitate 

• Capabilități de scalare Web

Stocare
• Accelerare Flash

• Latență scazută

• IOPS nivel înalt

• Stocare distribuită
(arhitectură hiperconvergentă HCI)

• Scalare fără limite

• Optimizată pentru mediul virtual și
sarcini de lucru native în cloud

Rețea
• Retea de nivel Cisco Service Provider 

• Rețea definită software (SDN) 

• VMware NSX-T sau Nutanix Flow

• Rețea de 25/100Gbps

• Latență scazută

• Acoperire internațională 

•
 
Conectivitate direct către hiperscaleri
cloud (AWS, Azure, Google Cloud,
Oracle Cloud etc) de până la 10Gbps 

•
 
Integrare centre de date virtualizate cu
echipament fizic de colocare (în oricare
dintre DC-urile noastre)

Protejarea datelor
• Imutabilitate fișiere pentru protejarea

împotriva ransomware 

• Protecție bazată pe politici de securitate

• Protecție completă a aplicațiilor

• Management de date secundare

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

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

Virtualizare
• Opțiuni VMware/Nutanix Hypervisor

include:247Cloud TM
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Contactează-ne pentru a afla cum tehnologia
noastră îți poate transforma afacerea. 

+4 031 080 0700
sales@m247.ro

M247.RO


