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Nazwa.pl obniżyła o połowę ceny usług VPS, wprowadzając
również promocję na serwer VPS NVMe Start na pierwszy
okres abonamentowy w cenie netto 5 złotych za miesiąc.
Długość okresu promocyjnego zależy od wyboru klienta i
może wynieść nawet 12 miesięcy. Obniżce ceny usług VPS
towarzyszy również podwojenie mocy obliczeniowej klastra
serwerów, co zapewni możliwość świadczenia usług na
najwyższym poziomie pomimo dużego wzrostu liczby
zamawianych usług.

Ochrona przed DDoS 
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami serwery VPS zostały objęte ochroną
w czasie rzeczywistym przed atakami DDoS, realizowaną przez Scrubbing
Center nazwa.pl. Ochrona realizowana jest przy użyciu wyspecjalizowanych
urządzeń sieciowych firmy Fortinet, działających w klastrze wysokiej
dostępności (high availability cluster), pozwalających na ochronę przed atakami
DDoS z pełną szybkością 150 Gbps wszystkich łącz nazwa.pl. Wdrożenie
Scrubbing Center poprzedzone zostało rozbudową sieci nazwa.pl i jej połączeń
z Internetem, co zagwarantowało nadmiarowość infrastruktury potrzebnej do
obsługi pojawiających się zagrożeń DDoS związanych z atakami mającymi na
celu wysycenie przepustowości łącz.
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Technologia gwarancją szybkości
Wprowadzone zmiany wpisują się w dynamiczny rozwój nazwa.pl, która w
przeciągu ostatniego roku wdrożyła wiele innowacji technologicznych
związanych z serwerami VPS. We wrześniu 2017 roku w ofercie zadebiutowały
usługi VPS realizowane w technologii wirtualizacji KVM oraz pioniersko została
wprowadzona na rynek usług VPS technologia szybkich dysków SSD z
interfejsem NVMe. Na wiosnę 2018 roku klienci usług VPS w nazwa.pl
otrzymali bezpośredni dostęp do krajowych i międzynarodowych punktów
wymiany ruchu operatorskiego w Warszawie, Amsterdamie, Frankfurcie i
Nowym Jorku. Lista tych punktów styku została rozszerzona jesienią o kolejne
węzły wymiany ruchu w Monachium, Hamburgu, Dusseldorfie, Marsylii i
Istambule, dzięki czemu nazwa.pl dysponuje obecnie najbardziej rozbudowaną
siecią połączeń wśród polskich firm hostingowych, co z kolei przekłada się na
dużo większą szybkość działania serwerów VPS obsługiwanych przez firmę.

Małe jest piękne, ale duży może więcej
Wprowadzona przez nazwa.pl obniżka cen wynika z dużej skali działania firmy,
co umożliwia świadczenie usług w ceniedużo korzystniejszej od konkurencji.
Serwery VPS w nazwa.pl dzięki wysokim parametrom technicznym oraz nowym
niższym cenom stanowić będą duże wyzwanie dla innych firm hostingowych
działających w Polsce. Klienci nazwa.pl otrzymują usługi niedostępne nigdzie
indziej za cenę 5 zł za miesiąc, z gwarancją dostępności 99,9% czasu
działania, realizowane w najnowszej technologii wirtualizacji KVM, na
serwerach z procesorami Intel Xeon, z bardzo szybkimi dyskami SSD NVMe
pozwalającymi na zapis i odczyt informacji nawet z prędkością kilkuset
megabajtów na sekundę. Jeżeli doliczyć do tego ochronę DDoS realizowaną w
najwyższym standardzie przez Scrubbing Center nazwa.pl oraz dostęp do
węzłów ruchu w Polsce, w Europie i w Stanach Zjednoczonych, to śmiało
można powiedzieć, że „małe jest piękne, ale duży może więcej”. Wybierając
ofertę nazwa.pl zamiast niesprawdzonych ofert małych dostawców, klienci
zyskują pewność działania, opartą na 21 latach doświadczeń nazwa.pl, dostęp
do najnowszych technologii oraz najniższe ceny na rynku.


