Bedrijven. Merken. Exporteurs. Telecommunicatie en informatietechnologie (IT)

DataPro
DataPro is een Russische exploitant van een wereldstandaard netwerk van
dataverwerkingscentra.
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DataPro
DataPro is een Russische exploitant van een
wereldstandaard netwerk van
dataverwerkingscentra.
Het hoge niveau van kwaliteit en betrouwbaarheid van de faciliteiten
van het bedrijf wordt gegarandeerd door de meest geavanceerde
technische infrastructuur en wordt bevestigd door de certificering
voor het voldoen aan de Uptime Institute Tier III-norm. De prioriteit
van DataPro is de ontwikkeling van een eigen netwerk van
datacenters, het leveren van datacenterdiensten en het uitbesteden
van IT-infrastructuur aan Russische bedrijven op wereldniveau,
evenals de bouw van commerciële exploitatie van datacenters in
Rusland, het leveren van hun datacenters voor serverapparatuur van
banken, telecomoperators, industriële holdings en andere
commerciële bedrijven, waarvan de activiteiten afhankelijk zijn van
een stabiele en ononderbroken werking van de IT-structuur.
Daarnaast biedt het bedrijf de verhuur van serverapparatuur,
opslagfaciliteiten en cloud- en telecommunicatieoplossingen aan.

De hoeveelheid DataPro-klanten is meer dan

100

internationale en Russische
bedrijven

Geschiedenis van de
bedrijfsontwikkeling
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Het DataPro-bedrijf opende zijn

Het betrouwbaarheidsniveau van

eerste datacenter in Tver in 2013. de TIER-III-faciliteit betekent dat

DataPro breidt haar netwerk van
datacenters in Moskou en de

Het werd het enige datacenter met alle actieve apparatuur ten minste dichtstbijzijnde regio Moskou
Tier III Design en Tier III Facility

volgens het N+1-principe wordt

consequent uit. Begin 2020

certificaten buiten de regio

geback-upt en dat een storing of

introduceerde het bedrijf een

Moskou. De ontwerpoplossing van geplande uitschakeling voor

nieuw DataPro II-datacenter in

het datacenter bood ruimte aan

Khimki met een capaciteit tot

onderhoud van apparatuur niet

400 racks met een capaciteit vanaf leidt tot uitschakeling van de

3.000 nieuwe rackslots, die 7,5%

7 kW. Het TIER-III Facility-

werking van het datacentrum. Het van de markt innemen. Hiermee

certificaat wordt afgegeven door

TIER-III Facility gecertificeerde

werd de derde positie van het

de internationale organisatie

datacenter garandeert een

bedrijf in de rating van

Uptime Institute op basis van de

servicebeschikbaarheid van

binnenlandse datacenters volgens

resultaten van een serieuze audit minimaal 99,982%.

iKS-Consulting veiliggesteld.

en het testen van de naleving van
de normen voor betrouwbaarheid
en fouttolerantie.

Beschrijving van de
datacenters van het
bedrijf
Elke machinekamer van het DataPro-datacenter is ontworpen voor 100
serverracks en bevindt zich in een aparte kiembaan. Machinekamers
zijn verdeeld in warme en koude gangen. Aan elk rack worden twee
stroomstralen gevoed, die elk zijn aangesloten op twee verschillende
voedingseenheden van de apparatuur. Vier internetkanalen worden
aan het telecommunicatierek gevoed. Het datacenter wordt
opgeladen vanuit twee onderstations. De back-up stroomvoorziening
van het datacenter, in geval van stroomuitval in de stad, wordt
verzorgd door de eigen diesel-rotor generatorsets van het centrum,
die volgens het 4/3N-schema redundant zijn uitgevoerd. De
brandstofreserve is ontworpen voor 12 uur werking zonder
stadsstroomvoorziening. In het datacenter wordt 24 uur per dag
bewaking uitgevoerd.
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Diensten die worden
verleend
1. 1. Plaatsing van de serverapparatuur
(colocatie)
Het bedrijf biedt de service van het plaatsen van
serverapparatuur (colocatie). Onder de voordelen geen storing werking van het datacenter, reparatie
zonder de apparatuur te stoppen, de toegestane
downtime - 1,6 uur per jaar, een krachtige back-up
communicatiekanaal. Afhankelijk van de grootte van
de IT-infrastructuur, DataPro bedrijf biedt drie
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verschillende diensten voor de plaatsing van
serverapparatuur: huur van rackspace, speciale
perimeter in de machinekamer, machinekamer.

2. 2. Huren van serverapparatuur in
DataPro
De volgende dienst in DataPro bedrijf is het huren
van serverapparatuur, het leveren van kant-en-klare
IT-infrastructuur. Het bedrijf biedt: serverkasten met
hoogwaardige rack-apparatuur (kabelverbindingen,
stroomverdelers, automatische reserve-ingangen,
etc.), onderhoud, de mogelijkheid om achteraf door
de klant hoogwaardige server-apparatuur in te
kopen.

3. 3. Cloud-oplossingen
Het bedrijf werkt samen met de grootste aanbieder
van clouddiensten - Technoserv Cloud service met
meer dan 25 jaar ervaring. Voordelen van cloud
services: snelle toegang en een breed scala aan
mogelijkheden, handig beheer vanaf elke plek ter
wereld, redelijk budget, schaalbaarheid, 24-7
service, beschikbaarheid en veiligheid - cloud
oplossingen worden geleverd op basis van faulttolerant datacenter met het niveau van
betrouwbaarheid Tier III, het cloud platform is
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gebouwd op een software suite van toonaangevende
IT-producenten - Hewlett-Packard, VMware,
Microsoft, die de hoge kwaliteit ervan garandeert.

4. 4. Huur van speciale
communicatiekanalen
Daarnaast biedt DataPro bedrijf lease van specifieke
communicatiekanalen (voor datatransmissie in een
apart segment, niet via een openbaar kanaal),
internettoegang (voor standaard datatransmissie),
lease van een eigen glasvezelcommunicatienetwerk
(voor snelle transmissie van grote hoeveelheden
informatie), toegang tot de netwerkinfrastructuur
van Meet-Me-Room (om verbinding te maken met
elke telecomoperator direct op de locatie van het
datacentrum). DataPro biedt ook aanvullende
diensten aan, zoals de huur van volledige kantoor- of
magazijnruimte met 24 uur per dag onderhoud.
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Gespecialiseerd in de
bouw en exploitatie van
datacenters in Rusland

Datacenters met Tier IIIcertificering

Datacenterhuur,
serverapparatuur, cloud- en
telecommunicatieoplossingen
aanbieden

Begin 2020 introduceerde het bedrijf een nieuw DataPro was
II-datacenter in Khimki met een capaciteit tot 3.000 nieuwe
rackslots.

7,5%
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Contacten

Rusland, Moskou, 69, Aviamotornaya ulitsa

+7 495 800-80-00
info@datapro.ru
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Het Made in Russia project is een digitaal handels- en mediaplatform. Het omvat het Made in Russia business information agency in 12
talen, evenals een digitaal handelshuis dat goederen en diensten in het buitenland verkoopt en promoot. De op het platform
geregistreerde bedrijven krijgen het recht om het Made in Russia projectlogo te gebruiken, toegang tot het loyaliteitsprogramma,
diensten en faciliteiten.

Merk pagina

https://madeinrussia.ru/nl/catalog/3325

pr@madeinrussia.ru

