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Virtual Private Cloud

Virtual Private Cloud  to chmura prywatna w przystępnej cenie, 

osadzona na serwerach MAIN Data Center, zarządzana poprzez 

VMware vCloud. Współdzielone fizyczne zasoby obliczeniowe, 

dyskowe i sieciowe. Idealna alternatywa dla VPS i Public Cloud.

Maksymalny czas na wdrożenie środowiska Virtual Private Cloud to 

1 dzień roboczy, zazwyczaj jednak trwa to do 2-3 godzin.

Co zyskujesz? 

Konkurencyjność Twoich usług

Szybkie uruchomienie, łatwy dostęp do zasobów i wysoka

wydajność - to tylko kilka zalet chmury MAIN, które

zapewniają Ci konkurencyjność od pierwszej sekundy.

RODO, 

Ustawa o KSC,

rekomendacje KNF.

Usługa zapewnia zgodność 

z wymogami prawnymi 

obowiązującymi w Polsce 

oraz Unii Europejskiej, m.in.:

Wydajność bez kompromisów i prostota hostingu

Bezpieczeństwo i stała dostępność

Wiemy, że Twoje dane i systemy muszą być stale dostępne, 

dlatego zapewniamy Ci bezpieczną przestrzeń fizyczną 

z gwarantowaną dostępnością usług.

Elastyczność chmury

Zasoby chmurowe możesz zawsze dopasować do aktualnych 

potrzeb. Elastyczne skalowanie pozwala reagować na 

wzrosty i spadki zapotrzebowania.

Pełne wsparcie

Niezależnie czy korzystasz z chmury MAIN na godziny czy 

przez lata – zawsze masz całodobowe wsparcie zespołu 

certyfikowanych inżynierów.

Optymalizuj koszty ze skalowalną chmurą
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Oparta na wirtualizacji VMware oraz serwerach HPE zlokalizowanych w

redundantnym, certyfikowanym Data Center na warszawskiej Woli

Pełny dostęp administracyjny do maszyn wirtualnych przez Panel Klienta VMware 

vCloud umożliwiający np. samodzielną instalacja systemów, 

zwiększanie/zmniejszanie zasobów

Fizyczny sprzęt i sieć objęte wsparciem 24/7/365 oraz SLA min. 99,9%

Możliwość dodania usługi backupu opartego o oprogramowanie Veeam - Portal 

Klienta pozwala samodzielnie tworzyć harmonogramy automatycznego tworzenia 

kopii zapasowych

„Migracja do chmury MAIN zapewniła nam poczucie spokoju – możemy mieć 

pewność, że nasz serwis aukcyjny będzie działał niezawodnie i stabilnie.

Przez ostatnie pół roku wraz z MAIN udało nam się osiągnąć ogromny 

sukces. Zyskaliśmy również potencjał do rozwoju i wsparcie zaufanego 

partnera.

Przede wszystkim jednak przekonało nas partnerskie podejście MAIN na 

każdym etapie współpracy. Jesteśmy zawsze traktowani jak ważny klient, 

a nie mail na końcu listy”.

Maciej Seroczyński

Chief Information Officer, Carrot

MAIN VPC vs Public Cloud

Case study - Carrot, właściciel platformy aukcyjnej

Virtual Private Cloud
Wydajność bez kompromisów i prostota hostingu

Cechy usługi:

Stabilne i wydajne środowisko, nawet 

przy dużym obciążeniu

Bezpieczna i elastyczna przestrzeń 

zapewniająca stałą dostępność

Ciągłość działania dzięki 

zautomatyzowanemu backupowi

Polska lokalizacja, polski dostawca, polskie 

wsparcie

Jasne koszty – cena wynika z vCPU, vRAM, 

przestrzeni dyskowej i licencji VMware vCloud

Użycie łącza jest już wliczone, brak 

ukrytych kosztów transferu danych

Disaster Recovery Center w drugim Data 

Center MAIN w Warszawie
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