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INSTALAČNÍ SLUŽBA DELL PRO SERVERY POWEREDGE VRTX
73 205 Kč

Cena celkem:

(bez DPH: 60 500 Kč)
Běžná cena:
Ušetříte:
Kód zboží:
Part No.:

80 526 Kč
7 321 Kč
SVDP201380
Spec1.SVDP201380

Záruka:

1 den / dnů

Stav:

Nové zboží

Popis
Instalační služba Dell pro servery PowerEdge VRTX
Popis instalační služby Dell
Tato instalační služba je objednatelná k jakémukoliv tower nebo rack serveru DELL PowerEdge VRTX s max. 2 blade servery
uvnitř, novému i starému.
Fyzická instalace systému Dell PowerEdge VRTX (chassis + 2 nodes) a instalace operačního systému (Windows Server,
Hyper-V Server, VMware ESXi).
Služba zahrnuje fyzickou instalaci VRTX v provedení tower nebo instalaci VRTX v provedení rack do racku, zapojení
napájecích kabelů, připojení do sítě zákazníka, základní diagnostiku a testování, konﬁguraci HW a instalaci Dell
podporovaného OS, vytvoření a konﬁguraci clusteru.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Pro: PowerEdge VRTX
Služba obsahuje:
1) Vybalení a kontrola komplexnosti dodávky HW
2) Instalace VRTX
a) provedení tower
I. Umístění VRTX na místo určené zákazníkem
II. Připojení napájecích kabelů
b) provedení rack
I. Montáž kolejnic do racku
II. Vsunutí serveru do kolejnic
III. Vyvázaní a připojení napájecích kabelů
3) Připojení síťových kabelů a případně klávesnice, myš a video kabelů.
4) Vyvázání a uspořádání kabelů pro snadnější přístup k zařízení.
5) Zapnutí systému a provedení kontroly plné funkčnosti dodaného HW.
6) Ověření verzí ﬁrmware všech komponent a jejich případná aktualizace.
7) Základní konﬁgurace VRTX (IP adresy CMC a iDRAC jednotlivých nodů)
8) Konﬁgurace CMC (LAN, přístupy, konﬁgurační služby, nastavení chassis group)
9) Konﬁgurace nodů (jména slotů, iDRAC LAN, nastavení bootovacích zařízení)
10) Konﬁgurace I/O modulů
11) Konﬁgurace power management
12) Konﬁgurace storage (konﬁgurace řadiče, fyzických a virtuálních disků a přidělení jednotlivým nodům)
13) Konﬁgurace a přidělení PCIe slotů jednotlivým nodům
14) Instalace a základní konﬁgurace operačních systémů na nodech (např. název zařízení, licenční klíč ...)
15) Instalace ovladačů DELL
16) Konﬁgurace síťových parametrů v operačním systému

17) Připojení do sítě zákazníka a ověření, že se lze k serveru připojit vzdáleně
18) Instalace a konﬁgurace clusteru (Hyper-V nebo VMware vCenter Server
19) Vytvoření 1 VM
20) Předvedení funkčnosti systému a stručné proškolení zákazníka
21) Podepsání instalačního protokolu technikem a zákazníkem
Služba neobsahuje:
Úprava racku jiného výrobce, který není kompatibilní s Dell zařízením
Odinstalaci, přemístění nebo reinstalaci stávajících zařízení
Instalaci kabeláže mimo rack
Instalaci jakýchkoliv zařízení např. UPS, která nejsou součástí dodávky nebo součástí této služby
Vytvoření a instalaci dalších VM
Instalaci nebo konﬁguraci jiného software např. SQL Server, Exchange server
Migraci dat nebo aplikací
Vytvoření řadiče domény
Jiné činnosti než jsou uvedené v popisu obsahu služby lze domluvit individuálně na základě hodinové sazby:
hodinová sazba v běžné pracovní době ... 1200,- Kč
hodinová sazba mimo pracovní dobu (noc) ... 2000,- Kč
hodinová sazba mimo pracovní dobu (víkend) ... 2200,- Kč

