
Jedyne Centrum Danych  
w Europie rodkowo-Wschodniej  
o standardzie Rating 4 wg  
ANSI/TIA-942. 
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Bezpieczeństwo  
Centrum Danych Beyond to pierwsze w Europie Środkowej i 
Wschodniej Data Center z certyfikatem Rating 4 wg ANSI/TIA-942 - 
najwyższy poziom certyfikacji dla centrum danych z dostępnością 
99.99%. 

Wydajność 
Serwerownia Beyond.pl została zaprojektowana na wzór najbardziej 
efektywnych energetycznie data center (Google, Facebook). 
Odpowiednio dobrane rozwiązania chłodzenia i zasilania sprawiają, 
że Klienci mogą liczyć na znaczące oszczędności. Nasze Data Center 
gwarantuje efektywność energetyczną na poziomie PUE 1.1 i PUE 1.4. 

Innowacja 
Beyond.pl to jedyna firma w Polsce, która w ramach usług Cloud 
Computingu oferuje agnostyczne usługi chmurowe i umożliwia 
Klientom korzystać z 3 środowisk wirtualizacji: VMware, Hyper-V  
oraz chmury publicznej e24cloud.com. 

Transparentność 
Beyond.pl cenni transparentne zasady współpracy, dlatego z myślą  
o obecnych i przyszłych klientach w nowym obiekcie uruchomił 
ścieżkę edukacyjną, pozwalającą doświadczyć pracy i działania Data 
Center. 

Z infrastruktury Beyond.pl korzystają rynkowi liderzy, korporacje, przedstawiciele sektora 
przemysłowego, MŚP, instytucje bankowe oraz firmy technologiczne i przedstawiciele 
nowych mediów. 

O nas 
!



Bezpieczeństwo 

ączność 

Specyfikacja techniczna 

Beyond.pl Data Center 1 
 

Chronimy Twoje firmowe zasoby i zapewniamy 
ciąg ośćŁdzia aniaŁbiznesu. 

Obiekt i jego modernizacja 
 

Obiekt zaprojektowano z my lą o zagwa- 
rantowaniu bezpieczeństwa i niezawod- 
no ci działania krytycznych systemów 
oraz zapewnieniu dostępno ci kluczo- 
wych danych. Serwerownia od momentu 
uruchomienia podlega ustawicznej mo- 
dernizacji, dzięki czemu pod względem 
technologicznym pozostaje w czołówce 
tego typu obiektów w Polsce. 

Zobacz 
galerię 
zdjęć 

Więcej informacji na stronie www.beyond.pl 

Colocation - Cloud Computing - IT Managed Services 

 
DATA URUCHOMIENIA: 

2007 
 

LOKALIZACJA: 

Poznań (PL) 
 

STANDARD BEZPIECZEŃSTWA: 

Rating 3 
 

WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA: 

PUE 1.8 

Obiekt 
 

• 800 m2 powierzchni 
• Konstrukcja żelbetonowa, komory serwerów bez okien 

Zasilanie 
 

• Zasilanieś Ś00 kW 
• Dwa tory zasilania gwarantowanego UPS 230 V / 400 V  
• Gęsto ć zasilaniaś do 12 kW na szafę, inne obwody dostępne na życzenie klienta 
• Dwie zarządzalne pionowe listwy zasilające PDU 0U 32A, po jednej na każdym torze zasilania 
• Systemy zasilania awaryjnegoś systemy UPS i agregat prądotwórczy, zbiorniki paliwa  

z zapasem na min.24 h i możliwo cią uzupełnienia w trakcie pracy agregatu 

Ch odzenie 

 

• Klimatyzatory z redundancją N+1 
• Redundantny układ chillerów wody lodowej (2N) z odzyskiem energii cieplnej 
• Układ ciepłych i zimnych korytarzy 
• Zabudowa kioskowa 
• Temperaturaś 23°C (± 3°C) z możliwo cią dostosowania do potrzeb Klienta 
• Wilgotno ć względnaś 45% (±10%) z możliwo cią dostosowania do potrzeb Klienta 

 

SystemŁprzeciwpożarowy: 
• system detekcji pożaru w oparciu o czujniki multisensorowe dymowo-temperaturowe oraz  

system wczesnej detekcji dymu VESDA 
• automatyczny system ga niczy oparty o gaz obojętny Inergen 

Systemy ochrony: 
• monitoring CCTV 24/7/365 (nagrania przechowywane min. 6 miesięcy); system strefowej kontroli 

dostępu oparty na kartach zbliżeniowych oraz zamkach biometrycznych; wizyty go ci w eskorcie 
służb obiektu; lista osób uprawnionych do wej cia na teren obiektu, luzy dostępowe 

• całodobowa ochrona obiektu 
• monitoring usług w systemie 24/7/365ś Centrum Zarządzania Siecią (NOC), obsługa techniczna 

dwóch zespołówś infrastruktura IT i technologia 
 

• Punkt wymiany ruchuś Poznański Punkt Wymiany Ruchu Internetowego PIX 
• Redundantne linie wiatłowodowe (operatorzy międzynarodowi Tier 1 i krajowi) 
• Operatorzy międzynarodowiś Interoute, Kaia Global Networks, RETN, T-Mobile, 
Cogent, Communications, Level 3, NTT Communications, TeliaSonera, Orange 
• Operatorzy krajowiś Netia, GTS, Atman, PLIX, Exatel 

 
 



Specyfikacja techniczna 

Beyond.pl Data Center 2 

Wydajność energetyczna 
 

Beyond.pl Data Center 2 to nowoczesny 
obiekt, zaprojektowany i wybudowany 
z my lą o zróżnicowanych potrzebach 
klientów. W zależno ci od preferencji na 
obiekcie możliwe jest wiadczenie usług 
przy zachowaniu parametrów PUE 1.1 
oraz 1.4 
 

Dwa różne systemy chłodzenia 
i zasilania  
 

Beyond.pl Data Center 2 to jedyne 
centrum danych w Europie rodkowej i 
Wschodniej  
z dwoma niezależnymi systemami 
zasilania: generatory prądu z masami 
wirującymi (Diesel Rotary UPS) oraz 
zasilaniem opartym o tradycyjne systemy 
UPS z bateriami i tradycyjnymi 
generatorami prądu. Dwa niezależne 
systemami chłodzeniaś chłodzenie 

Zobacz 
galerię 
zdjęć 

Więcej informacji na stronie www.beyond.pl 

Colocation - Cloud Computing - IT Managed Services 

 
 

DATA URUCHOMIENIA: 

2016 
 

LOKALIZACJA: 

Poznań (PL) 
 

STANDARD BEZPIECZEŃSTWA: 

Rating 4 
wg ANSI/TIA-942 

 
WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA: 

PUE 1.1 i 1.4 

Obiekt 
 • 12 000 m2 powierzchni 

• Konstrukcja żelbetonowa, mieszanaś monolityczna i prefabrykowana, komory serwerów  
bez okien i słupów 

• Moduł logistyczny wraz z przestrzenią warsztatową i magazynową 
• Możliwo ć dostosowania instalacji pomieszczeń serwerowych zgodnie z wymaganiami Klienta   
 
Zasilanie 

 • Zasilanieś 14 MW 
• Niezależne obwody zasilania gwarantowanego UPS 230 V / 400 V z niezależnych torów zasilających 
• Gęsto ć zasilaniaś do 25 kW na szafę, inne obwody dostępne na życzenie klienta 
• Opcjonalnie zarządzalne pionowe listwy zasilające PDU 0U 32A, jedna na każdym torze zasilania 

Systemy zasilania: 
• Linia awaryjnego zasilania Aś generatory prądu z  systemami UPS z bateriami w układzie N+1 
• Linia awaryjnego zasilania Bś oparta o generatory prądu z masami wirującymi (Diesel Rotary UPS) 

w układzie N+1 
• Niezależne zbiorniki paliwa dla każdej z linii zasilania (zapas paliwa na 36 h z możliwo cią uzupeł- 

nienia w trakcie pracy agregatu) 
Niezależne UPSy dla serwerów, instalacji bezpieczeństwa I krytycznych instalacji technologicznych 

Ch odzenie  
• Szafy klimatyzacyjne z redundancją 2N, zasilane z dwóch niezależnych źródeł chłodu 
• Układ ciepłych i zimnych korytarzy 
• Adiabatyczny system chłodzenia 
WarunkiŁśrodowiskoweŁ(zŁmożliwościaŁdostosowaniaŁdoŁpotrzebŁKlienta): 
• Komory tradycyjneś 23°C (±2°C), Wilgotno ć względnaś 45% (±10%)  
• Komory adiabatyczneś 26°C (±3°C), Wilgotno ć względnaś 45% (±10%)  

Bezpieczeństwo  

System przeciwpożarowy: 
• system detekcji pożaru w oparciu o czujniki multisensorowe dymowo-temperaturowe oraz system 

wczesnej detekcji dymu VESDA 
• automatyczny system ga niczy oparty o gaz HFC-227ea 

Systemy ochrony: 
• monitoring CCTV 24/7/365 (nagrania przechowywane min. 6 miesięcy); system strefowej kontroli 

dostępu oparty na kartach zbliżeniowych; wizyty go ci w eskorcie służb obiektu; lista osób upraw- 
nionych do wej cia na teren obiektu, luzy dostępowe 

• zbrojna ochrona obiektu 24/7/365; strzeżony, zamknięty parking dla obsługi 
• monitoring usług w systemie 24/7/365ś Centrum Zarządzania Siecią (NOC), obsługa techniczna 

dwóch zespołówś infrastruktura IT i technologia 

ączność 
 

• Punkt wymiany ruchuś Poznański Punkt Wymiany Ruchu Internetowego PIX 
• Redundantne linie wiatłowodowe (operatorzy międzynarodowi Tier 1 i krajowi) 
• Dostępni operatorzyś T-Mobile. RETN, Netia 
• Własne podej cie wiatłowodowe do wiodących operatorów telekomunikacyjnych 
 
 

 
 



Us ugi 
 

KOLOKACJA 
CHMURA OBLICZENIOWA 
ADMINISTRACJA IT 

Zobacz 
pozostałe 
usługi 

Więcej informacji na stronie www.beyond.pl 

Colocation - Cloud Computing - IT Managed Services 

 

 



Usługi Beyond.pl Data Center 

Kolokacja 
 

Doskona aŁprzestrzeńŁtechnologiczna,Ł
zaprojektowana w celu przechowywania  
i ochrony Twoich zasobów IT 

Logistyka i przestrzenie 
warsztatowe 
 

Centra Danych Beyond.pl umożliwiają 
skorzystanie z przestrzeni logistycznej, 
magazynu oraz doku rozładunkowego. 
Ponadto Klienci mają możliwo ć wy- 
najęcia przestrzeni warsztatowych do 
własnego użytku. 

Neutralność telekomunikacyjna 
 

W Beyond.pl Klienci sami decydują, z 
usług jakiego lub ilu operatorów teleko- 
munikacyjnych chcą korzystać. Dzięki 
temu mają szansę wyboru operatora, 
który spełnia ich wymagania zarówno 
pod kątem parametrów technicznych, jak  
i ceny usługi. 

Dane techniczne dla kolokacji 

800 m 12 000 m 

Zobacz 
galerię 
zdjęć 

Więcej informacji na stronie www.beyond.pl 

Colocation - Cloud Computing - IT Managed Services 

Data Center 
 

Obiekt i lokalizacja: 
 

Beyond.pl Data Center 1 
Poznań, ul Półwiejska 42 

Beyond.pl Data Center 2 
Poznań, ul Dziadoszańska 10 

Efektywno ć energetyczna 
obiektu przy maksymalnym 
obciążeniu 

PUE 1.8 
 

PUE 1.1 i 1.4 
 

 

Dane techniczne 
obiektu 

 

Powierzchnia całkowita cen- 
trum danych: 

 
2 

 
 

2 

 

Powierzchnia IT (komory 
serwerowe) 

400 m2 

 
2000 m2 

 

Pow. biur zapasowych – 400 m2 

Pow. magazynowa – 1000 m2 

Pow. warsztatowa – 250 m2 

Standard obiektu 
(ANSI/TIA-942) 

Rating 3 
(TIER III wg Uptime Institute) 

Rating 4 certified 
(TIER IV wg Uptime Institute) 

Roczna dostępno ć DC 100% 100% 

Liczba pięter 1 (obiekt w podziemiach) 2 p. komór serwerowych 

Wys. podniesionej podłogi 
technicznej 

100 cm 
 

komory tradycyjne – 100 cm 
komory adiabatyczne – 0 cm 

No no ć podłogi technicznej 2550 kg/m2 2550 kg/m2 

Rampa załadowcza / winda 
towar. 

tak / tak 
 

tak / tak 
 

 
 



Więcej przestrzeni 
i redundantne 
systemy zasilania, 
chłodzenia 
oraz łączności 
gwarantujące 
bezpieczeństwo 
Twojego biznesu. 
 
Dwa autonomiczne 
centra danych 
 

Infrastruktura Beyond.pl Data Center 
spełnia standardy bezpieczeństwa  
i wydajno ci energetycznej Rating 3 
(Data Center 1) i Rating 4 ANSI/TIA-942 
(Data Center 2). Obiekty połączone są ze 
sobą ringiem wiatłowodowym, 
zapewniając redundancję łączno ci, oraz 
pozwalają 
na wiadczenie komplementarnych usług 
data center (backup danych w drugiej 
niezależnej i autonomicznej lokalizacji)  
u jednego dostawcy. 

Zobacz 
galerię 
zdjęć 

Więcej informacji na stronie www.beyond.pl 

Colocation - Cloud Computing - IT Managed Services 

Data Center  

Obiekt i lokalizacja: Beyond.pl Data Center 1 Beyond.pl Data Center 2 

ZasilanieŁ(podstawowe,ŁawaryjneŁiŁch odnicze)  

Przydział mocy całkowitej na 
obiekt: 

1800 kW (2 x 900 kW) 
 

14 MW (2 x przyłącze 7 MW) 
 

Zasilanie z 2 różnych punktów 
GPZ 

tak 
 

tak 
 

Liczba dedyk. transformatorów 4 14 

Liczba generatorów / łączna 
moc 

1 szt. / 1850 kVA 
 

10 szt. / 21,6 MVA 
 

Liczba UPS / Układ UPS / czas 
podtrzymania 
(maks. obciążenie) 

2 szt. / 2N / 15 min 
 

4 statyczne, 6 dynamicznych  
/ 2(N+1) / 30 min 

 

Rozliczanie prądu i chłodu 
 

Warto ć licznika prąd x zade- 
klarowane PUE 

 

Warto ć licznika prądu x PUE 
osiągnięte w komorze w danym 
miesiącu lub zadeklarowane 

Gęsto ć mocy na szafę 
do 12 kW do 25 kW 

Typ / moc / układ chłodzenia 
 

tradycyjny, oparty o wodę 
technologiczną / 4MW / N+1 

 

tradycyjny oparty o wodę 
tecnologiczną I mieszaninę 
wody i glikolu / 14 MW /2(N +1) 

Częstotliwo ć testów ciągło ci 
działania 

raz w tygodniu 
 

 raz w tygodniu 
 

ączność 
 

Liczba tras telekomunikacyj- 
nych do obiektu 

3 
 

2 
 

Operatorzy telekomunikacyjni 
dostępni w data center 

 

Cogent, Level 3,Interoute, Kaia 
Global Networks, NTT Commu- 
nications, RETN, TeliaSonera, 
Netia, Orange, GTS, Atman, 
PLIX, Exatel 

• T-Mobile., RETN, Netia 
• Własne podej cie 

wiatłowodowe do 
wiodących operatorów 
telekomunikacyjnych 

 
Bezpieczeństwo 

 

Całodobowa ochrona / moni- 
toring 

tak / monitoring CCTV, kontrola 
24/7/365 

tak / monitoring CCTV, kontrola 
24/7/365 

Systemy kontroli dostępuś 
 

Karty dostępu, zamki biome- 
tryczne, luza dostępowa 

Karty dostępu, wykrywacz 
metalu, luzy dostępowe, 
prze wietlanie bagażu, 
opcjonalnie biometryka 

System wczesnego wykrywa-
nia dymu / czynnik ga niczy 

VESDA / Inergen 
 

VESDA / HFC-227ea 
 

Obsługa techniczna 
 

 Service Desk, całodobowa 
obsługa techniczna dwóch 
zespołówś infrastruktura IT  
i technologia 

Service Desk, całodobowa 
obsługa techniczna dwóch 
zespołówś infrastruktura IT  
i technologia 

Dodatkowe informacje 

 

Możliwo ć skorzystania z usługi 
Smart Hands (zdalne ręce) 

tak 
 

tak 
 

Dostęp do data center przez 
pracowników Klienta 

tak – zgodnie z regulaminem 
DC 

tak – zgodnie z regulaminem 
DC 

Dedykowana komora serwe- 
rowa z wydzieloną kontrolą 
dostępu 

tak 
 

tak 
 

Prywatny Box tak tak 

Możliwo ć kolokacji zasobów 
mniejszych niż szafa 47/48RU 

tak 
 

nie 
 

 



Usługi Beyond.pl Data Center 

Chmura Obliczeniowa 
 

SkalowalneŁiŁelastyczneŁśrodowiskoŁIT 
dostosowane do potrzeb Twojej firmy 

Wirtualne środowiska w Beyond.pl zbudowane są na sprawdzonych rozwiązaniach systemowych i sprzętowych, 
pochodzących od wiodących dostawców w swoich branżach. Nowoczesną infrastrukturę uzupełnia zespół 
specjalistów od wirtualizacji, który nieustannie rozwija istniejące środowisko i dba o jego nieprzerwane działanie. 

NieograniczoneŁmożliwości Elastyczność Niezawodność 

• Wydajne serwery HP BladeSystem, Lenovo 
System-X, Supermicro SuperServer 

 

• Niezawodne macierze hybrydowe i All-flash 
EMC i HP 

• rodowiska dostosowane do potrzeb 
Klienta (dowolna liczba hostów, RAM, HDD) 

 

• Dowolno ć w wyborze typu chmury, 
dostoswana do potrzeb 

• Dwa autonomiczne rodowiska wirtualne 
w dwóch różnych lokalizacjach 

 

• Elastyczny system Backupu rodowisk 
wirtualnych przy użyciu rozwiązań Veeam 

• Najnowocze niejsza sieć Ethernet oparta  
   o rozwiązania Juniper Networks 

• Możliwo ć wyboru przez Klienta 
optymalnego, dopasowanego do potrzeb 
biznesowych, wirtualnego rodowiska 

• Backup wykorzystujący deduplikację  
I kompresję 

• Nowoczesne technologie wirtualizacji - 
orkiestracja i łatwo ć tworzenia wirtualnej 
puli serwerów, pamięci masowej i zasobów 
sieciowych 

 

• Możliwo ć przetestowania zasobów przed 
zakupem usługi 

• Rozbudowany system monitoringu 
rodowisk wirtualnych 

 

• Najnowocze niejsze sprzętowo rozwiązania 
technologiczne 

• Szeroka gama wspieranych systemów 
operacyjnych (Linux, Windows, AIX, Solaris) 

Bezpieczeństwo 
 

• Najwyższy certyfikowany poziom 
bezpieczeństwa fizycznego – ISO 
27001:2014 

• Rozwiązania High Availability 

Skalowalność Wydajność 
• Dodatkowe zasoby dostępne just-in-time 
 

• Skalowanie zasobów bez wpływu na 
przepustowo ć i szybko ć działania 
aplikacji 

• Tiered Storage - 4 standardy prędko ci 
działania przestrzeni dyskowych 

• Sprzętowe i software’owe rozwiązania 
Firewall dostosowane do potrzeb Klienta 

• Wydajne procesory Intel Xeon 
 

• Sieć Ethernet 10/40G 

• Status VMware Silver Partner z najwyższym 
platynowym poziomem wsparcia 
producenta 

 

• Zespół do wiadczonych specjalistów IT 

• Loadbalancery software’owe  
I  hardware’owe • Minimalne opóźnienia umożliwiające 

szybki przesył danych wewnątrz 
infrastruktury • Możliwo ć dynamicznego skalowania 

rodowiska wirtualnego 
• Wsparcie w licencjonowaniu popularnych 

systemów i aplikacji 

Zobacz 
galerię 
zdjęć 

Więcej informacji na stronie www.beyond.pl 

Colocation - Cloud Computing - IT Managed Services 

 
 



Usługi Beyond.pl Data Center 

Chmura Obliczeniowa 

Więcej informacji na stronie www.beyond.pl 

Colocation - Cloud Computing - IT Managed Services 

Chmura dla Biznesu  

DostępneŁus ugi: 
 

Chmura prywatna 
 

Chmura dedykowana 
 

Virtual Data Center 
(Chmura Hybrydowa) 

SLA: 
 

SLA 99,99% 
w skali roku (~53min) 

SLA 99,99% 
w skali roku (~53min) 

SLA 
Dopasowane do potrzeb Klienta 

Lokalizacja: 
 

Poznań DC1 i DC2 
 

Poznań DC1 i DC2 + Infrastruktura 
zewnętrzna Klienta 

Technologia wirtualizacji: VMware vSphere 6.0 / Microsoft Hyper-V 2016 

Funkcjonalności: 
 

• centralne zarządzanie chmurą obliczeniową z panelu Klienta 
• software firewall z obsługą ipSec VPN i SSL VPN 
• software loadbalancer 
• samodzielne zarządzanie zasobami CPU, RAM HDD 

• dopasowana do potrzeb Klienta 
 

ParametryŁus ugi: 
 

• procesor Intel Xeon E5-2600v4 
• pamięci RAM DDR4 
• serwery HP BladeSystem , Lenovo System-X, Supermicro SuperServer 
• macierze hybrydowe i All-flash EMC i HP 
• sieć Ethernet oparta o rozwiązania Juniper Networks 
 

• procesor Intel Xeon E5-2600v4 
• pamięci RAM DDR4 
• serwery HP BladeSystem,  
   Lenovo System-X, Supermicro 

SuperServer 
• macierze hybrydowe i All-flash 

EMC i HP 
• sieć Ethernet oparta o rozwiązania 

Juniper Networks 
• Infrastruktura Klienta 

Rozliczenie: 
 

• opłata abonamentowa za przy- 
dzielone zasoby 

 

• opłata abonamentowa za przy- 
dzielone zasoby 

• opłata za licencje rozliczane za 
zużycie 

 

• opłata abonamentowa za przy- 
dzielone zasoby 

• opłata za licencje rozliczane za 
zużycie 

• inne usługi wyceniane indywidu- 
alnie 

Opcje dodatkowe  

Przestrzeń dyskowa 
na macierzy: 
 

• TIER 3 – do 200 IOPS (np.ś przestrzeń do przechowywania plików, partycje systemów operacyjnych, mało wyma- 
gające bazy danych); odpowiednik przestrzeni na dyskach 10k lub 7.2k w RAID 5/6 

• TIER 2 – do 600 IOPS (np.ś szybkie przestrzenie aplikacyjne, duże archiwa logów, większo ć baz danych, szybkie 
przestrzenie plikowe); odpowiednik przestrzeni na dyskach 15k w RAID 5/6 lub przestrzeni na dyskach 10k w 
RAID 10 

• TIER 1 – do 1500 IOPS (np.: szybkie bazy danych, systemy SAP/ERP, MS Sharepoint); odpowiednik przestrzeni na 
dyskach 15k w RAID 10 

• TIER 0 – powyżej 1500 IOPS (np.ś bardzo szybkie bazy danych, data mining, cache baz danych); odpowiednik 
przestrzeni SSD 

 
OPŁATA ABONAMENTOWA ZA PRZYDZIELONE ZASOBY. 

Backup: Veeam Backup 

Ochrona anty DDoS Ochrona domen przed atakami DDoS warstwy L4/L7 
Licencje DzierżawaŁlicencjiŁm.in.ŁMicrosoft,ŁRedHat 

 



Usługi Beyond.pl Data Center 

Administracja IT 
 

Zespó ŁekspertówŁITŁ
dbającychŁoŁzasobyŁ
Twojej firmy 

Beyond.pl to jedna z nielicznych firm w Polsce, która w ramach usług data center zapewnia administrację 
środowiskami wirtualnymi VMware vSphere i Microsoft Hyper-V, usługi administracji Linux, Windows i AIX oraz 
administrację bazami danych. Wsparcie specjalistów w połączeniu z wykorzystaniem infrastruktury Beyond.pl 
Data Center stanowi przewagę konkurencyjną niejednego biznesu. 

Kompetencje Beyond.pl 

* Usługi administracji rozliczane są na podstawie abonamentu miesięcznego liczonego w godzinach. 

JEŻELI POTRZEBUJESZ ADMINISTRACJI W ZAKRESIE INNYCH KOMPETENCJI, ZAPYTAJ NAS: SALES@BEYOND.PL 

Zobacz 
galerię 
zdjęć 

Więcej informacji na stronie www.beyond.pl 

Colocation - Cloud Computing - IT Managed Services 

Administracja systemami wirtualizacyjnymi:  

Usługa dotyczy zarządzania powierzoną infrastrukturą wirtualną, 
nadzoru nad ciągło cią działania, aktualizacji systemu, monitorowania 
ruchu i poziomu wykorzystanych zasobów, rozwiązywania zgłaszanych  
problemów/incydentów. 

 

Administracja systemami operacyjnymi:  

Usługa dotyczy m.in.ś instalacji i konfiguracji serwera, optymalizacji  
i nadzoru nad ciągło cią działania, monitoringu poszczególnych 
parametrów maszyny/usługi, aktualizacji, backupu wraz z jego 
odtwarzaniem, obsługi zgłoszonych problemów/incydentów. 

 

Administracja bazami danych:  

Usługa dotyczy m.in.ś instalacji i konfiguracji serwera, optymalizacji  
i nadzoru nad ciągło cią działania, monitoringu poszczególnych 
parametrów maszyny/usługi, aktualizacji, backupu wraz z jego 
odtwarzaniem, obsługi zgłoszonych problemów/incydentów. 

 

 

 
 



WięcejŁinformacjiŁnaŁstronieŁwww.beyond.pl 

Colocation - Cloud Computing - IT Managed Services 

 

 

 

Telekomunikacja   
  

DostępneŁus ugi: transfer 95 percentyl no limit 

MaksymalnaŁwielkośćŁportu 40G 40G 40G 

Limit transferu nie nie nie 

MaksymalnaŁprzepustowość DoŁwielko ciŁportu DoŁwielko ciŁportu DoŁwielko ciŁportu 

Zawiera operatorów polskich tak tak tak 

Dostep do statystyk tak tak tak 

Rozliczenie 
y�Abonament  
y�op ataŁzaŁkażdyŁ 
rozpoczęty TB 

y�Abonament         
y�op ataŁzaŁburst  
(wg 95 percentyla) 

 y�Abonament 

Telekomunikacja 
 

ączeŁinternetoweŁniezbędneŁdlaŁfunkcjonowania Twojego biznesu. 
ZyskajŁdostępŁdoŁzasobówŁDataŁCenterŁzŁdowolnegoŁmiejscaŁnaŁświecie. 

 

 

 

Beyond.plŁtoŁpierwszyŁoperatorŁDataŁCenterŁwŁPolsce,ŁktóreŁzapewni ŁswoimŁKlientomŁneutralnośćŁ
telekomunikacyjną,ŁumożliwiającŁdostępŁdoŁsieciŁinternetowychŁwiodącychŁoperatorówŁtelekomunikacyjnychŁ– 
międzynarodowych, klasy Tier 1 oraz krajowych. 

Doskona aŁ ączność: 
•ŁSiećŁŁ10G/40GŁ,ŁopartaŁ 
oŁurządzeniaŁJuniperŁNetworks 
• NajważniejsiŁoperatorzyŁ
międzynarodowiŁ 
• RingŁ wiat owodowyŁpomiędzyŁ
centrami danych Beyond.pl 
• SzerokaŁgamaŁrozwiązańŁ
Firewall 

MetodyŁrozliczeń: 
MetodaŁŚ5percentylaŁpolegaŁzaŁcyklicznymŁsta ymŁzbieraniuŁpróbekŁzŁinformacjamiŁoŁ
wykorzystywanejŁwŁdanejŁchwiliŁprzepustowo ciŁwysy aniaŁorazŁpobieranaŁ ączaŁdoŁInternetu.Ł
Wysy anieŁorazŁpobieranieŁprzeliczaneŁjestŁosobno.ŁNaŁkoniecŁokresuŁrozliczeniowego 5% 
najwyższychŁpróbekŁjestŁpomijanych,ŁaŁnajwyższeŁpozostająceŁpróbkiŁsąŁwarto ciamiŁBurstŁdlaŁ
ruchu wychodzącegoŁorazŁBurstŁdlaŁruchuŁprzychodzącego.ŁJakoŁwarto ćŁBurstŁca egoŁ ączaŁ
wybieranaŁjestŁwiększaŁzŁwarto ciŁBurstŁdlaŁwychodzącegoŁiŁprzychodzącego ruchu. 

Jak liczymy transfer? 

ączeŁrozliczaneŁjestŁnaŁpodstawieŁTransferu,ŁczyliŁsumyŁpobranychŁiŁwys anychŁdanych.ŁPoŁ
przekroczeniuŁilo ciŁprzetransferowanych danych w abonamencieŁnaliczanaŁjestŁop ataŁzaŁkażdyŁ
kolejnyŁrozpoczętyŁTB. 

 



Więcej informacji na stronie www.beyond.pl 
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Usługi Beyond.pl Data Center 
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Łączność!
W celu zagwarantowania najlepszej łączności centra danych Beyond.pl połączone zostały ringiem 
światłowodowym z własnymi podejściami do wiodących operatorów telekomunikacyjnych.  

Operatorzy międzynarodowi: Interoute, RETN, T-Mobile, Cogent Communications, Level 3,  
NTT Communications, TeliaSonera, Orange 
Operatorzy krajowi: Netia, Atman, PLIX, THINX, Exatel, TP-IX, Inea, Polkomtel, Play, TKT, NASK, 
Virtuaoperator, EPIX, POZIX, East-West, Emitel, Horyzont, Echostar, Maverick, Netronik 

 



Beyond.pl Data Center 
 
UmówŁsięŁnaŁwizytęŁiŁdoświadcz,Ł
jakŁdzia aŁnasze Data Center 

Beyond.pl 
 

ul. Dziadoszańska 10 
61-248 Poznań, Poland 
e-mail: office@beyond.pl 
www.beyond.pl 

 


