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VIRTUALIŲ IŠTEKLIŲ NUOMA 

 



Pasaulyje keičiasi IT paslaugų teikimo modelis, atsiranda vis daugiau naujų 

galimybių optimizuoti reikalingų resursų pateikimą technologine, procesine, 

finansine, geografine ir organizacine prasmėmis, taip gimė nauja IT paslaugų šaka: 

  

IaaS (angl. Infrastructure as a Service) – Infrastruktūra kaip paslauga.  
 

 

Internetu teikiama paslauga, kurios 

pagalba techniniai ir programiniai 

resursai pateikiami tinklu kompiuteriams 

ir kitiems įrenginiams pagal poreikį 
 

Vartotojui nereikia rūpintis IT ūkio sukūrimu, plėtimu, prieţiūra programinės 

įrangos atnaujinimais,  paslaugų apimtis galima greitai plėsti ir nesirūpinti dėl IT 

resursų, tūkstantinių investicijų – tokia paslaugos koncepcija. 

VIRTUALIŲ IŠTEKLIŲ NUOMA 



TEO IaaS PASLAUGŲ ŢEMĖLAPIS 

IaaS 

Dedikuoti 
serveriai 

Virtualus serveriai 

Patikimi „VMware“ 
platformos serveriai  

Pigus „Paralells“ 
platformos serveriai 

Serverio 
talpinimas 

duomenų centre 

• Sprendimas skirtas darbui su Windows OS 

• Aukštas paslaugos pateikiamumas, 

saugumas 

• VMware orentuotas į verslo aplikacijas, 

Verslo valdymo ir buhalterinę PĮ  

• Sprendimas skirtas web. Projektams,  

• Naudojamas el. pašto dėţučių talpinimui 

• Paralells orentuotas į Linux/Unix OS 

palaikymą 

• Ribotas duomenų (GB) srautas, ribota 

disko vieta 



IAAS PLATFORMA SU 

2011.09.26 

vardenis pavardenis 

• KONKURENCINGUMAS.  VMware yra pasaulinis virtualizacijos ir Cloud  

infrastruktūrų lyderis. 

• UNIVERSALUMAS.   Sistema lengvai plečiama, atnaujinama ir lengvai 

pritaikoma naujų paslaugų kūrimui.  

• PATIKIMUMAS.  Platforma uţtikrina aukštą fizinių serverių patikimumą - vieno 

mazgo gedimas neturi įtakos paslaugos teikimui.  

• SAUGUMAS.  Naudojama platforma atitinka  saugumo testus;   

 



 

• Sugedus vienam iš darbinių 

platformos serverių, jo funkcijas 

perima  atsarginis serveris 

• Diskų masyvas dubliuotas -

Informacija kas naktį 

kopijuojamas į atsarginės 

kopijos serverį 

• Virtualių serverių resursai gali 

būti keičiami (didinami ir 

maţinami) pagal poreikį 

• Garantuojamas mėnesinis 

pateikiamumas ne maţiau 

98,6%  

 

Visos platformos sistemos yra 

automatiškai dubliuotos  

TECHNINIS PASLAUGOS SPRENDIMAS 
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Galėsite naudoti tik tiek resursų, kiek reikia, ir mokėti tik uţ tiek resursų, kiek naudojate.  

VMware
vCenter

Pagrindinis
dubliuotas

diskų
masyvas

„+1"
serveris

Duomenų centro tinklas (LAN, SAN)

Atsarginė
kopija

kas naktį

HP P5400 HP P5400 Backup serveris

Darbiniai 
serveriai

HP DL360G7 
2x X5650 CPU,

144GB RAM

Virtualaus 
duomenų 

centro 
valdymas 

Virtualūs 
serveriai su 

Linux ir 
Microsoft 

operacinėmis 
sistemomis

Diskų masyvai 
ir backup 
serveriai



TERMINALINIS SPRENDIMAS 

 

• „Cloud“ monitoriai pajungti į terminalinį 

serverį TEO IaaS platformoje veikiančioje 

VMware pagrindu. 

 

• Maloniai prašome išbandyti  


