Serwery w chmurze BLUER

BLUER.SERWER

Zwiększaj efektywność ekonomiczną i zyskaj
możliwości elastycznej skalowalności
– rozwijaj się bez ograniczeń dzięki
infrastrukturze IT w chmurze BLUER
Chcesz uruchomić nową aplikację ale nie masz serwera?
Chcesz korzystać z dotychczasowych aplikacji, ale nie chcesz
już zajmować się utrzymaniem infrastruktury?
Nie chcesz ponosić wysokich kosztów inwestycyjnych?
Wolisz płacić tylko za niezbędne zasoby?

Wygodne IT
Korzystanie z infrastruktury w
chmurze jest na tyle
proste, że można zapomnieć
o technologii i w pełni
skoncentrować się na
podstawowym biznesie.

Bezpieczeństwo
i niezawodność
Aplikacje i systemy dostępne
praktycznie bez przerw dzięki
serwerom chronionym i
zarządzanym przez ekspertów.

Wykorzystanie serwerów działających w chmurze
pozwala na ograniczenie wydatków przy zachowaniu
wydajności, elastyczności i wysokiego poziomu
bezpieczeństwa. Poznaj efektywną ekonomicznie i
skalowalną infrastrukturę udostępnianą jako usługa
chmury BLUER – dzięki niej możesz osiągnąć swoje
cele biznesowe szybciej i taniej.
We współczesnym cyfrowym środowisku
gospodarczym obowiązują nowe reguły
– najważniejszą rolę odgrywają idee, pomysły. Czas
potrzebny na stworzenie biznesu mającego potencjał
dokonania rewolucji branżowej w skali globalnej
liczony jest obecnie w godzinach lub co najwyżej
dniach, a nie jak dotychczas – miesiącach czy latach.

Elastyczna
skalowalność
Odpowiednia moc obliczeniowa
w zależności od aktualnych
potrzeb oznacza niczym
nieograniczony rozwój biznesu.

Jest to możliwe dzięki dostępności infrastruktury
informatycznej w postaci usług (Infrastructure
as a Service, IaaS).
Do niedawna uruchomienie projektu biznesowego
wymagało czasu i nakładów finansowych
związanych z przygotowaniem odpowiedniej
infrastruktury. Dzisiaj wystarczy mieć dobry pomysł
– jego realizacja jest prosta.
BLUER to efektywny ekonomicznie sposób
pozyskania infrastruktury serwerowej potrzebnej
do realizacji projektu biznesowego. Przy tym chmura
gwarantuje płynną, praktycznie nieograniczoną
skalowalność potrzebną w miarę rozwoju biznesu.

Niezależnie od tego jakiej wydajności potrzebujesz – jest ona
dostępna na żądanie. Wykorzystaj nieograniczony potencjał
chmury obliczeniowej, wyeliminuj wydatki inwestycyjne i koszty
utrzymania infrastruktury.

Równocześnie zapomnisz o przestojach i niedostępności
aplikacji. Zlokalizowana w bezpiecznym centrum danych
zaawansowana technologia jest zarządzana przez ekspertów
– dla Ciebie to gwarancja zachowania ciągłości świadczenia
usług biznesowych.

Serwery w chmurze BLUER oznaczają mniej czasu
poświęconego na infrastrukturę i więcej czasu przeznaczonego
na rozwój biznesu.
Nie potrzebujesz infrastruktury IT na terenie firmy. Nie musisz
martwić się o jej stan. Wystarczy kupić dostęp do infrastruktury
zlokalizowanej w centrum danych BLUER i zapomnieć o własnej
serwerowni, utrzymaniu, modernizacji czy naprawie sprzętu.

Co zyskujesz? Przede wszystkim krótszy czas wprowadzania
na rynek swoich pomysłów. To z kolei zapewnia przewagę
konkurencyjną. Infrastruktura serwerowa w chmurze BLUER
dostarcza odpowiedniej elastyczności i skalowalność - używaj
rozwiązania, które zaspokoi zarówno aktualne jak również
przyszłe potrzeby Twojej organizacji.

Skomponuj infrastrukturę serwerową dopasowaną do potrzeb
biznesowych wybierając system operacyjny, procesory, pamięć,
dyski oraz opcje sieciowe i zapłać miesięczny abonament.
To łatwiejsze niż myślisz!
Jak zyskać dostęp do zasobów wydajnej i skalowalnej chmury BLUER ?

To proste jak 1, 2, 3!
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Użyj kalkulatora
do wstępnego
obliczenia kosztów
usługi

Prześlij do nas
zapytanie

Wybierz optymalną
opcję a my
uruchomimy usługę

Teraz do zrealizowania najbardziej śmiałych projektów biznesowych potrzebny jest tylko pomysł.
Kompletną infrastrukturę serwerową można pozyskać jako usługę w chmurze BLUER
Wszystkie zadania techniczne związane z jej obsługą realizuje zespół specjalistów Betacom.

Rozwijaj się dzięki chmurze BLUER - szybciej, taniej, wygodniej!
O BLUER
Operatorem chmury BLUER jest Betacom S.A.
To notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie integrator systemów IT specjalizujący się
w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu innowacyjnych
rozwiązań informatycznych.
Istniejąca od 1995 roku firma koncentruje się
na wspieraniu klientów w dostosowywaniu się do
szybko zmieniającego się środowiska biznesowego.

BLUER Cloud Partner
Betacom S.A.
ul. Połczyńska 31A
01-377 Warszawa

Wykorzystując światowej klasy technologie, zgromadzoną
wiedzę i wieloletnie doświadczenie dostarcza wymierne
korzyści biznesowe wnosząc do działalności swoich
klientów realną wartość dodaną.
Wszystkie projekty traktujemy indywidualnie
biorąc pod uwagę wymagania i potrzeby klientów
– dlatego kończymy je sukcesem!

+48 22 533 98 84

www.bluer.pl

