Ortak Çözüm Özeti

HIZLI VE ESNEK BT
ALTYAPI DÖNÜŞÜMÜ
İhtiyacınız olan BT altyapınısını dilediğiniz
zaman oluşturun

Teletek ve Equinix birlikte, altyapınızı ihtiyacınız olan yerde; türünün en iyisi çoklu bulut mimarileri oluşturabilmeniz
için genel bulut ve ağ yapılarına bitişik konumlandırmanızı sağlıyor. Sektörün en tutarlı, güvenli ve sürdürülebilir
platformunda fiziksel veya sanal altyapılar oluşturun. Servislerinizin dağıtımını en önemli coğrafya ve konumlardaki en
önemli müşterilere, düşük gecikmeli performans elde ederek dağıtın.
Altyapı optimizasyonumuza ek olarak çevik ve esnek veri merkezi hizmetlerimizle yeni iş gereksinimlerine hızla uyum
sağlayayın. Maliyetlerinizi düşürürken sürdürülebilir bulut hizmetlerinin tüm avantajlarından yararlanın.

Karşılaştığınız başlıca zorluklar

Ortak çözümümüzün temel faydaları

Veri merkezlerini yönetmek

Esnek veri merkezi hizmetleri

Günümüzün veri merkezlerini yönetmek için gereken
geniş kapsamlı becerileri, BT altyapınızın bilgi işlem
ihtiyaçlarınızı karşıladığından da emin olarak en iyi
şekilde nasıl yönetebilirsiniz?

Yerel veri merkezi uzmanı Teletek, güvenlikten ödün
vermeden çevik, tam yönetilen, uçtan uca altyapı
hizmetleri sağlar; bunların tümüne kullandıkça öde
modelleri ile sahip olabilirsiniz.

Altyapıyı yenilemek

Geleceğe yönelik altyapı

Eskiyen BT altyapısını yenilerken, fiziksel güvenliği
yüksek CAPEX maliyetlerinden kaçınarak ve yeni
hizmetleri zamanında sunmayı başararak sağlamanın
zorluklarını nasıl aşabilirsiniz?

Equinix’in son teknoloji ürünü ve bağımsız veri
merkezlerinden oluşan küresel ağı, sektör lideri
güvenlik ve yoğun dijital ekosistemler sunuyor.
Yeni iş gereksinimlerine hızla uyum sağlayabilirsiniz.

Buluta geçiş

Hızlandırılmış bulut geçişi

İçeride barındırılan altyapıdan buluta geçiş yaparken,
her bir bulut hizmeti sağlayıcısı veya iş yükü (SAP HANA
gibi) için belirli bir süreç gerekir – başarılı geçişi nasıl
sağlayabilirsiniz?

Geçiş desteği ve buluta hazırlık hizmetleriyle
buluta altyapı geçişi sağlayarak SAP HANA, AWS
ve Google Cloud dahil bulut platformlarının
uygunluğunu analiz ediyoruz.

Süreklilik sağlamak

Sürdürülebilir bulut hizmetleri

Beklenmeyen olaylar karşısında hizmetleri ve iş
sürekliliğini sürdürmek için gereken iyi tanımlanmış
olağanüstü felaket kurtarma planlarına ve stratejilerine
sahip olduğunuzdan nasıl emin olabilirsiniz?

%99,9999 küresel ortalama çalışma süresi ile Platform
Equinix® daha hızlı dağıtım ve daha kısa kurtarma
süreleri sunuyor. Hizmet kullanılabilirliğini en üst düzeye
çıkarmaya adanmış üç bağlantı yolu sunuyoruz.

Equinix.com

OPEX modelleriyle esnek bulut çözümleri

Teletek Hakkında

Başarıyı getiren üstün yeteneklerimiz

Teletek, Bulut çözümleri , veri
merkezi, ISP ve sanallaştırma
teknolojisi uzmanlığıyla Türkiye
ve dünyadaki işletmeler için en iyi
bulut sağlayıcısı olarak öne çıkıyor .

Teletek veri merkezi hizmetleri

İzole sanal veri merkezlerimiz (vDC’ler) size bağımsız, rol tabanlı
yetkilendirme ve ölçeklendirilmiş kontrol sağlarken, geçiş hizmetlerimiz
verilerinizi buluta taşıyor. Ayrıca, Türkiye genelinde coğrafi olarak dağılmış
üç lokasyonumuz, felaket kurtarma ve acil durum ihtiyaçlarınızı mükemmel
bir şekilde karşılıyor.

Teletek bulut hizmetleri

Önde gelen donanım ve bulut tabanlı yazılım üreticileriyle entegre bir sanal
Bulut (vCloud Director)Direktörü altyapısı sağlıyoruz. Bununla birlikte ,
yedekleme, DR, güvenlik ve veri depolama gibi BT işlemlerini kolaylaştırıyor.
Kolay yönetim arayüzü ile farklı sanal veri merkezlerinizi ve sanal
kaynaklarınızı merkezi olarak yönetebiliyorsunuz.

Equinix Fabric™

Küresel, yazılım tanımlı ara bağlantı aracılığıyla talep üzerine dijital altyapıyı
ve ekosistemleri hızla bağlayın. 50’den fazla lokasyonda mevcut olan Equinix
Fabric, bir self servis portal veya API üzerinden ölçeklenebilirlik, çeviklik ve
bağlanabilirlik için tasarlanmıştır. Tek bir bağlantı noktası üzerinden, yerel
olarak ve metropoller arasında herkesi keşfedin ve onlara ulaşın.

Platform Equinix

Equinix’in beş kıtadaki 220’den fazla International Business Exchange™ veri
merkezinden oluşan ağı, coğrafi olarak dağınık operasyonları ve genişletilmiş
tedarik zincirlerini destekleyerek en yüksek düzeyde güvenlik, kullanılabilirlik
ve çevresel performans sunar. Equinix Edge Services ile dijital dönüşümünüzü
hızlandırabilirsiniz.

Uygulamaların güvenli bir şekilde
çalışmasını sağlamak için tamamen
yedekli, son teknoloji bir altyapı
sunmaktadır.

Equinix hakkında
Equinix, dünyanın dijital altyapı
şirketidir. Dijital liderler, başarılarına
güç katan temel altyapıyı bir araya
getirmek ve birbirine bağlamak
için güvenilir platformumuzu
kullanıyor. Müşterilerimizin avantajı
hızlandırmak için ihtiyaç duydukları
tüm doğru yerlere, iş ortaklarına
ve olanaklara erişmelerini
sağlıyoruz. Müşterilerimiz Equinix
sayesinde çeviklikle ölçeklenebilir,
dijital hizmetlerin başlatılmasını
hızlandırabilir, birinci sınıf
deneyimler sunabilir ve
değerlerini katlayabilirler.

Başlamaya hazır mısınız?
Teletek ve Equinix’in çevik BT altyapısı dönüşümünü nasıl sağladığı hakkında daha fazla bilgi almak için,
info@teletek.net.tr adresinden bize ulaşın veya teletek.net.tr adresinde bizi ziyaret edin
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