Storage-overvågning
- as a Service
Lad os varetage overvågning og drift af din storage, og slip for at
bruge ressourcer på at holde øje med dine disksystemer. Hos Komplex it har vi mange års erfaring med at varetage og drifte storageløsninger, så vi kan give dig den helt rette rådgivning og strategiske
sparring.

Basis
Med basis-pakken får du en daglig rapport over eventuelle defekte enheder og fejlende RAID-diske. Du får også en oversigt over, hvilke opgaver, du med fordel kan udføre, for at dit storage-miljø fungerer optimalt.
Udvidet
Med en udvidet service-pakke får du samme supportniveau som ved
basis-pakken, og derudover varetager vi kontakten til leverandørerne,
hvis der opstår hardware fejl. Desuden får du hver måned en rapport, der
giver dig overblik over dit storage-forbrug og mængden af ledig diskkapacitet. Endelig får du en helbredsvurdering af din samlede storageinstallation. Vi sørger desuden for at udbedre eventuelle fejl, og at du får
to årlige firmware-opgraderinger.

Få storage-overvågning
uanset om dine disksystemer står hos dig, hos
os eller i skyen.

Forudsætninger
For at kunne overvåge din storage-installation, skal vi kunne sende mails
fra din installation til vores rapporteringssystem.
Vælger du den udvidede pakke, har vi desuden brug for at kunne logge
ind på din overvågningsinstans via en VPN-forbindelse. Vi kan enten
installere overvågningsinstansen på en eksisterende Windows/UNIXserver, eller vi kan stille vores egen overvågningsenhed op hos dig.
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Basis support

Udvidet support

Døgnovervågning af storage-enheder.

+

+

Daglig statusmail fra Komplex it’s overvågningssystem.

+

+

Oversigt over nuværende firmware-versioner.

+

+

Daglig oversigt over fejlede enheder, disk, kontroller etc.

+

+

Storage-service og licensmanagement, håndtering af licens og
-serviceaftaler.

+

+

Adgangskoder til Komplex it’s servicedesk.

+

+

Kontakt til og håndtering af leverandør i forbindelse med hardwarefejl.

-

+

Månedlig konfigurationsrapport, som indeholder RAID-konfiguration, fordeling af LUN’s samt evt. ledige LUN’s .

-

+

Rapportering om kapacitet og fremtidige anbefalinger.

-

+

Udbedring af fejl (foretages i tidsrummet 08.00-17.00).

-

+

To årlige firmware ellers versionopdateringer.

-

+

Anbefalinger om opgraderinger.

-

+
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