
IKT-partner, kellele võib loota

Töökindel füüsiline privaatpilvelahendus, mis tagab teenuste 
99,999% töökindluse ning tõelise taastevõimekuse

Skaleeritav ja täielikult kohandatav terviklahendus tänapäeva 
ettevõtete reaalvajadustele

Mugavalt kasutatav koos CITIC Telecom CPC teiste 
innovaatiliste IT-lahendustega, saavutamaks veelgi paremat 
jõudlust, töökindlust ja turvalisust

Sertifitseeritud pilvandmetöötluse spetsialistid osutavad 
täisspektrit teenuseid alates lahenduste projekteerimisest, 
evitamisest ja migratsioonist kuni pikaajalise klienditoe ja 
pideva seireni

Tänu paindlikule kuumaksetepõhisele mudelile 
langeb ära kapitalimahutusega seotud risk

Hõlpsasti kohandatav mitmesuguste lisandväärtus- 
teenustega, sh lokaalse või kaugvarundamisega, 
Microsofti litsentside rendiga ning serverite 
koormuse jaotamisega

Ettevõtte olemasoleva taristuga hõlpsasti 
lõimitav, loomaks võimsat hübriidset pilve- 
lahendust

Pilvandmetöötluse suurem tõhusus ja paindlikkus on küll vaieldamatu, kuid paljudes ettevõtetes 
tekitab üleminek jagatud keskkonda siiski kõhklusi.  Üle maailma kahteteistkümmet (12) pilve- 
teenuste keskust pidav CITIC Telecom CPC on turule toonud murrangulise lahenduse, mis ühendab 
füüsilise juurutuse ja virtualiseerimise parimad aspektid: SmartCLOUD™ vONE.

Pilvandmetöötluse tippekspertide loodud ja hallatav SmartCLOUD™ vONE on füüsiline privaat- 
pilvelahendus, mis võimaldab igas suuruses ettevõtetel oma andmetöötlusressursse optimeerida ja 
kulusid piirata, pakkudes samas kiiret skaleeritavust, kindlat turvalisust ja töökindlust.
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Plaanimine ja evitamine

SmartCLOUD™ vONE on täielikult kohandatav komplektne 
füüsiline privaatpilvelahendus, mis ühildub täiuslikult CITIC 
Telecom CPC TrueCONNECT™ privaatvõrgu ja TrustCSI™ 
hallatavate turbeteenustega. CITIC Telecom CPC erialaselt 
sertifitseeritud pilvandmetöötluse profid teevad lahenduse 
projekteerimisel ja arendamisel tihedat koostööd teie 
ettevõtte IT-osakonnaga, et õppida tundma teie tegevuse 
eripärasid ning vajadusi ning projekteerida optimaalse 
topoloogiaga füüsiline privaatpilvelahendus. SmartCLOUD™ 
vONE on ideaalselt lõimitav ettevõtte olemasoleva taristuga, 
moodustades võimsa hübriidse pilvelahenduse.

Ülim töökindlus

SmartCLOUD™ vONE-i kasutamine pakub ettevõtetele 
meelerahu tänu standardite ISO9001, ISO14001, ISO20000, 
ISO27001 ja ISO27017 sertifikaatidega maailmatasemel 
taristule CITIC Telecom CPC geograafiliselt hajutatud 
andmekeskuseid ühendav TrueCONNECT™-privaatvõrk 
tagab 99,999% teenuse töökindluse ning garanteeritud 
talitluspidevuse ja taastevõimekuse. Turvalisust ja 
kasutusmugavust aitavad tagada eraldatud ressursid, sh 
TrustCSI™ UTM-lahendus sisenevate ja väljuvate andmete 
kaitsmiseks ning eraldi mitmekeelne haldusportaal, mis 
võimaldab hõlpsasti teenuseid hallata ja ressursieraldust 
muuta.
.

CITIC Telecom CPC pakub kõigile SmartCLOUD™ vONE-i klientidele 
meelerahu täieliku valiku müügijärgsete tugiteenustega, sh riistvara 
asendamise teenus ning ööpäev läbi kättesaadav klienditeenindustelefon. 
CITIC Telecom CPC pilvandmetöötluse ekspertide tiim on alati käepärast, et 
aidata teil oma pilvelahendust ettevõtte laienemisele kohandada.
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