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Acon erbjuder möjlighet att hyra virtuell
privat server, VPS, med prestanda och
säkerhet i toppklass
Acon erbjuder möjlighet att hyra virtuell privat server, VPS,
med prestanda och säkerhet i toppklass
VPS-tjänsten säkerställer maximal tillgänglighet genom leverans från extrem
driftsäker serverhall och redundant infrastruktur, vilket innebär att
komponenter kan gå sönder i full drift utan att du som kund blir
påverkad. Acon äger och driver en av Europas säkraste och miljövänligaste
serverhall där servertjänsterna VPS (Virtuell Privat Server), Dedikerad
Server och CoLocation levereras.

Vad är VPS, virtuell privat server?
En VPS benämns normalt som VPS (Virtuell Private Server) eller enbart
virtuell server. Behovet är idag stort av avancerade datasystem för att
hantera och lagra all den information som vi behandlar. Detta medför ett ökat
resursbehov och kan innebära att man i sin verksamhet, privat eller offentlig,
behöver utöka sina serverresurser och där kommer en VPS väl till
pass. Användningsområdena är i princip obegränsade, i många fall önskar
kunder använda sin VPS till webbserver, affärsystem, mailsystem eller någon
form av stödsystem. Det hela handlar om att hyra en serverlösnning, att hyra
en virtuell server, istället för att köpa in och drifta sin server själv.

Vad innebär det att hyra virtuell server, en VPS?
Att hyra en Virtuell Server (VPS) innebär att kunden hyr virtuell
serverkapacitet i form av en serverinstans från Acons redundanta
serverkluster. Överenskommen prestanda i form av processorkraft, RAMminne och lagringsutrymme reserveras och upplåts till dig som kund och kan
dynamiskt ökas/minskas utifrån ert specifika behov över tid. En VPS är att
betrakta som er egen server gällande användande och funktion.
Med VPS och genom att hyra en virtuell server undviker kunden
kapitalbindning i serverhårdvara och ni behöver inte längre fundera på drift,
underhåll och reinvestering då Acon ansvarar för detta. Kund ansvarar endast
för operativsystem och mjukvara som installeras. Vill kunden att Acon även
skall ansvara för operativsystemet kan VPS-tjänsten kompletteras med Patch
Management eller Managed Hosting.
- De främsta fördelarna med att hyra en virtuell server är att kunden inte
behöver binda kapital i hårdvara och att servern kan utökas i takt med
behovet och därmed blir lösningen kostnadseffektiv hela tiden, säger
Johannes Näslund, VD Acon.

Virtuell server, VPS, placerad i Europas säkraste och
miljövänligaste serverhall
Acon äger och driver en av Europas säkraste och miljövänligaste serverhall
där servertjänsterna VPS (Virtuell Private Server), Dedikerad
Server och CoLocation levereras. Vi värnar också för grön IT genom bergkyla,
frikyla och el från de norrländska älvarna. Det är lönsamt för oss, våra kunder
och vår miljö!
- Vi är stolta att kunna kombinera maximal säkerhet och prestanda med

kostnadseffektiva och miljövänliga serverlösningar, avslutar Johannes
Näslund, VD Acon.

Intresserad av att hyra en virtuell server? Beställ online!
För att underlätta för dig som kund har Acon har tagit fram tre olika
grundpaket för virtuell server, VPS, som kan beställas direkt online på vår
hemsida genom att fylla i en enkel konfigurationsguide. Givetvis kan vi även
hjälpa er att ta fram en komplett serverlösning och skräddarsy den utifrån ert
specifika behov. Kontakta oss på 0950-27750 så berättar vi mer.
För mer information kring servertjänstern Virtuell server, VPS, eller någon av
våra andra serverlösningar som Dedikerad server eller CoLocation
se www.acon.se eller kontakta:
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Om Acon AB
Ledande leverantör av VPS, Dedikerad Server och IT-Drift av affärskritiska
system
Acon är specialiserade på serverdrift och managed hosting samt underhåll av
affärskritiska IT-funktioner för små och medelstora företag. Acon har även
unik modell med helhetsansvar för IT-Drift till fast pris.
Vi tar hand om installationer, service, support, konsultation, serverdrift och
managed hosting genom Dedikerad Server, CoLocation och VPS, serverbackup
och systemutveckling på de nivåer som passar kunden bäst utifrån behov och

ekonomi.
Acon står för närhet, engagemang och tillgänglighet. En samarbetspartner
som gör att våra kunder kan fokusera på sin kärnverksamhet. Vi använder oss
av beprövad teknik och samarbetar med branschledande leverantörer av
hård- och mjukvara.
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