
Compute

Paindlik kogulahendus hõlmab arvutus-, salvestus-, 
võrgu- ja pordiressursse ning valikulist täiustatud 
võrgunduslahendust VMware NSX

Virtuaalmasin on kohandatav igale mastaabile ja teie 
ettevõtte unikaalsetele vajadustele

Täiustatud (tarkvaraline) võrgunduslahendus võimaldab 
kiiret valmendust ning paindlikku ja ühtset 
võrgukujundust,et teie teenused oleksid hästi 
käideldavad, skaleeritavad ja agiilsed

Iseteeninduslik pilveressursside haldusportaal kahe- 
tegurilise autentimisega

Täielikult  ühilduv DR-lahendus, mis on mõeldud 
teenusele SmartCLOUDTM Compute

Koostalitlus CITIC Telecom CPC privaatvõrgu- 
lahendustega ja hallatavate turbeteenustega, 
hõlbustamaks pilvesüsteemide juurutamist

Võimas pilvandmetöötlus teie käsutuses 
Tänapäeva kiires ärikeskkonnas tuleb jõuda turule kiiresti ja jääda strateegiliselt paindlikuks. Viimastel 
aastatel IT-sektoris toimunud kiires arengus on tähtis rolli pilvandmetöötlusel, iseäranis uute niššide ja 
tehnoloogiliste võimaluste osas – pilves saab võimsust tõsta ja uusi võimekusi lisada käigupealt, ilma et 
oleks vaja investeerida uutesse seadmetesse, koolitada uusi töötajaid või litsentsida uut tarkvara. 
Pilvandmetöötluseks nimetatakse tellimuse- või kasutuskorrapõhiseid teenuseid, mis pakuvad IT-võimekust 
reaalajas interneti vahendusel.

CITIC Telecom CPC’s SmartCLOUD™ Compute on revolutsiooniline privaatpilvelahendus, mida 
eristab teistest esmaklassiline jõudlus ja käideldavus ning enneolematult hõlbus hallatavus ja mis aitab teie 
ettevõttel püsida kulutõhus, konkurentsivõimeline ja agiilne. Nüüd võite olla kindel, et kasv kulgeb 
takistusteta.
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Kõrgkäideldavus (High Availability, HA) ja kindel taastevõimekus 
(Disaster Recovery, DR)
VAADAKE TULEVIKKU KINDLUSTUNDEGA.  
CITIC Telecom CPC SmartCLOUDTM pilvandmetöötlus- 
lahendused täiendavad meie hallatavaid privaatvõrgu- ja 
turbelahendusi. SmartCLOUDTM Compute'i töökindlus ja 
taastevõimekus tagab meelerahu. Automaatne kohapealne 
tõrkesiire ASS (isegi heterogeensel riistvaral) tuleb toime 
teenuse, võrguressursside ja salvestusjuurdepääsu kohese 
taastamisega, et ettevõtte tegevus saaks jätkuda. Isegi 
hübriidkeskkonnas tegutsevad ettevõtted saavad kasutada 
meie lahenduse tasakaalustamis- ja käideldavuseeliseid.

Töökindluse tõstmiseks pakub CITIC Telecom CPC 
SmartCLOUDTM Compute'i kõrkäideldavuslahendust,milles 
juurutatakse tandemis kaks SmartCLOUTh Compute'i 
süsteemi, tagamaks täisliiasus ja tõrkekindlus.

kindel tasu

- Püsitasuga kuutellimus klientidele, kelle rakendused kasutavad 
andmetöötlusressurssi pidevalt

- Sobib ühtlase kasutusintensiivsusega kasutajatele, kes eelistavad 
igakuist arveldust

Impulsitaluvusega 

- Tellitud ressursse pakutakse impulsskoormustaluvusega;-tasu 
sõltub kasutatud impulssmahust

- Sobib muutuva kasutusega  või ühtlase  kasutusega klientidele,  
kes vajavad varu hooajakampaaniate või ühekordsete projektide 
kiireks valmendamiseks

Pay-As-You-Go (PAYG) 

- Peale väikese ressursitagamistasu on peaaegu kogu maksetegeliku 
kasutuse põhine

- Sobib klientidele, kelle kasutusmaht on väheprognoositav ja 
paindlikkust ja minimaalset püsikulu

Paindlik TELLIMUSEPÕHINE mudel

components run with Software-defined Advanced Networking
to facilitate smooth and efficient operation

Paindlik ANDMESALVESTUS: Storage

Compute Virtual Private Cloud Solution

SSD-salvestus
- Ülikiire lühikese latentsusajaga flash-salvestuspank
- Optimeeritud jõudlusega salvestusressursid IOPS-tundlikele raken- 

dustele, näiteks andmebaasid, such as clatabase, SIP ja kauplemiss- 
üsteemid

- Erinevatele rakenduskeskkondadele mõeldes on võimalik IOP-sid 
dünaamiliselt määrata erinevatele virtuaalmasinatele.

Storage Hybrid 

- Kulutõhus sega-kettamassiiv, kõvakettad ja SSD-puhverdus
- Mõeldud klientidele, kes laadivad väga mitmesuguseid ressursse

Virtuaalne võrguseade ühendatrakse Edge Gatewayga ning pakub ühtset võrgu-
lahendust, sh DHCP, NAT, tulemüür, staatiline marsruutimine, IPSec VPN ja koormusjaotur
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Kuni 50 000 IOP ja 200 Mbps 
võimsus jagatav virtuaal- 
masinate vahel.

Näitlik tellitud SSD-salvestuspakett 
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