CASE STUDY

Kolokacja i ochrona
anty-DDoS dla
Seohost
Oferując domeny i hosting swoim Użytkownikom bierzemy
też na siebie część odpowiedzialności za prowadzone przez
nich biznesy, dlatego zależy nam, aby Data Center, w którym
kolokujemy nasze serwery, spełniało najwyższe normy jakości
i zapewniało obsługę 24/7/365.
Współpraca z Data Space jest dobrym wyborem, który wspiera
naszą wysoko ustawioną poprzeczkę świadczenia usług na
najwyższym poziomie.

Szymon Perski,
CEO, Seohost

Wyzwanie
Seohost świadczy usługi kilkudziesięciu tysiącom odbiorców,
dla których stabilność i ciągłość usług stanowią kluczowy
czynnik przy wyborze dostawcy hostingu lub serwera VPS.
W tej branży każda awaria to przestój i realne straty, dlatego
potrzebna jest jak najlepsza obsługa infrastruktury dla hostingu.
Serwery wymagają lokalizacji o najwyższej klasie
bezpieczeństwa,
zapewniającej
nieprzerwaną
pracę
i natychmiastową pomoc w razie awarii. Równie ważne jest
wysoko wydajne łącze internetowe i ochrona przed atakami
DDoS.

Wszystkie te rozwiązania i wskazane adresy chronione są przez
nasz system Anty-DDoS, który obejmuje takie rodzaje ataków,
jak SYN Flood, TCPK ACK, FIN Flood, ICMP Flood i wiele innych.
Polityka ochrony łącz Seohost jest na bieżąco modyfikowana
i dostosowywana do potrzeb, jakie wskazuje Klient.
Dla użytkowników kolokacji oprócz samych technikaliów ważna
jest też obsługa ich sprzętu, czyli takie usługi, jak zdalne ręce,
lub po prostu łatwy dostęp do swoich zasobów. Podczas 5 lat
współpracy, nasze wsparcie Seohost miało różne oblicza – od
wspomnianych zdalnych rąk, przez podłączenia przewodów
zgodnie z otrzymanymi wytycznymi, aż po wsparcie sprzętowe
na miejscu (narzędzia, przewody, drabiny oraz inne peryferia
i akcesoria).

Klient
Rozwiązanie
Przygotowaliśmy kilka szaf rack, dostosowanych ściśle do
potrzeb Klienta. Zostały one specjalnie zmodyfikowane oraz
doprowadzono do nich dedykowane łącza światłowodowe
zapewniające wysoką jakość transmisji. Z racji specyfiki swojego
biznesu (hosting) Seohost potrzebuje też dużych ilości adresów
IP, które również stanowią część utrzymywanej infrastruktury.

Naszą misją jest być najlepszym wyborem dla firm, które muszą
być online bez względu na wszystko, 24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu, 365 dni w roku. Dostarczamy im platformę składającą się
z najbardziej zaawansowanych rozwiązań z zakresu infrastruktury IT.
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Seohost to marka hostingowa specjalizująca się
w dostarczaniu rozwiązań zarówno dla odbiorcy
biznesowego, stawiającego wysokie wymagania co do
jakości usług oraz poziomu wsparcia technicznego, dla
odbiorców indywidualnych, jak też dla specjalistów SEO.
Jej główne usługi to utrzymanie domen w najniższych
cenach w Polsce, najszybszy hosting oparty o technologię
SSD NVME, hosting SEO, serwery VPS oraz dedykowane
serwery.
W przypadku usług hostingu SEO firma oferuje szereg
autorskich rozwiązań pomagających w codziennej pracy
nad polepszaniem widoczności stron w Internecie.
Seohost wraz z siostrzanymi markami utrzymuje na tę
chwilę niemal 50 tysięcy domen.

