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 След почти година и половина работа по помещението за колокация (Data Center),
Колкация.бг отвори врати за клиенти. Поставянето на сървър никога не е било
по-лесно. Единствено клиента има достъп 24/7 до съоръженията разположени в
напълно оборудван Data Center. Разполага с оптична свързаност, генератор,
непрекъсваемо захранване, охладителна система и още. Възможностите за
разполагане на машини и съоръжения са разнообразни, и клиента винаги може да
направи собствен пакет за колокация. Услугата е много гъвкава и се използва от частни
клиенти до едър бизнес. Широкият спектър от добавки към услугата спестява
оборудването на помещение и намалява разходите на клиента. 

�Какво е колокация ?

          Самата дума Colocation идва от кооперативно използване на дадена точка за
достъп. Идеята на колокацията е преди всичко да се спестят пари на клиентите. За
пример ще използваме изграждането на център за разпространение на Интернет от
повече от един доставчик. Вместо всеки да построй собствени съоръжения, което
изисква време и ресурси, се използва вече създадената техническа и оперативна база
на центъра. Разполагането на клиентско оборудване при Нас се нарича колокация.

�Защо колокация ?

    -  Намаляване разходите за оборудване на помещение и охрана.
    -  Използвате цялата база на колокационият  център.
    -  Намаляване разходите по техническа поддръжка на апаратурата.
    -  Професионална помощ 24/7.

�За какво е предпочитана колокацията ?

    -  Форуми
    -  Бази данни
    -  Game сървъри
    -  VPN свързаност
    -  Разработка на приложения
    -  Hosting за повече сайтове  
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�Какво избягва услугата колокация ?�

    -  Не се прекарват кабели навсякъде из Вашият офис или дом.
    -  Премахва се досадният шум от машини и климатици. 
    -  Прекарването на скъпи оптични кабели и компоненти.
    -  Обслужване на сървърите.Споделени канали за достъп. 
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