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PREDSTAVITEV

Prednosti uporabe gostovanja za interne aplikacije v okolju Windows

Ne zapravljajte denarja za nakup strežnika
..Ko govorimo o gostovanju in najemu strežnikov, se lahko ujamemo v past in pomislimo, da je to primerno le za spletne strani in aplikacije.
Ne bi se mogli bolj motiti..

Pri ponudniku Domovanje.com so nam tako
povedali, da je med njihovimi naročniki tudi
eden največjih računovodskih servisov v Slo
veniji, ki pri njih gosti računovodski program za
svoje naročnike.
V zadnjih letih se tako vse več podjetij zaveda
prednosti, ki jih ponuja gostovanje svojih internih
aplikacij na najetem strežniku v profesionalnem
podatkovnem centru, še posebej, če so aplikacije
kritične za zagotavljanje poslovanja podjetja.
»Pred kakšnim letom je dobavitelj elektrike neus
trezno napovedal vzdrževalna dela, tako da smo
vsa podjetja iz poslovne stavbe zjutraj prese
nečeno ugotavljala, da nič ne dela. Ker večino svo
jih internih aplikacij gostimo v podatkovnem cen
tru, so moji sodelavci tisti dan brez težav nadalje
vali delo od doma, medtem ko so druga podjetja
utrpela večjo motnjo v svojem poslovanju in s tem
seveda tudi poslovno škodo,« je povedal Uroš
Čimžar, direktor podjetja Domovanje.com.
Gostovanje aplikacij lahko reši tudi težavo dimen
zioniranja zmogljivosti vašega strežnika. Profesion
alni ponudniki svojim naročnikom namreč po
nudijo najem virtualiziranega strežnika, kar pome
ni, da lahko preprosto omogočijo uporabo več
pomnilnika, procesorske moči ali prostora. V prim
eru nadgradnje fizičnega strežnika pa se virtualni
strežnik brez motenj v delovanju prenese na nov,
močnejši fizični strežnik.
»Z najemom virtualnega strežnika naročniki
pogosto rešijo tudi težavo, ki se jim pojavi, ko
razširijo svoje poslovanje na več enot oziroma
poslovalnic. Tako se izognejo dragi investiciji v

svojo strežniško infrastrukturo,« je še rekel Čimžar.
Prav primerjava stroškov lastnega strežnika in
gostovanja je dostikrat težava, pred katero se
znajde mali podjetnik. Ponudniki gostovanja so
mesečni strošek, medtem ko je nakup strojne
opreme enkratna investicija. »No, to pa ni res,”
nas je popravil Čimžar. »Pri primerjavi cen
morate upoštevati še strošek električne energi
je, nakup rezervnih delov za strežnik, saj se bo
zagotovo prej ali slej kaj pokvarilo, dodatno
strojno opremo za varnostne kopije in seveda
znanje strokovnjaka, ki vam vse skupaj vzdržuje.«
Večina profesionalnih ponudnikov gostovanja
svojim naročnikom namreč uredi tudi redno izde

lovanje varnostnih kopij. Pri podjetju Domovanje
za to uporabljajo rešitev podjetja R1Soft, ki zelo
malo obremenjuje strežnike, hkrati pa naročnikom
omogoča, da si samostojno prilagajajo režim var
nostnih kopij, na primer pogostost izdelovanja.
Pri podjetju Domovanje.com so nam še pojasnili,
da imajo zadnje čase vse več naročnikov, ki se ob
koncu življenjske dobe svojega starega strežnika
odločijo, da ga ne bodo zamenjali z novim, am
pak ga bodo najeli pri njih. Prepriča jih možnost
samostojnega upravljanja s strežnikom prek
uporabniških strani, posebna telefonska številka,
kjer so jim na voljo 24 ur na dan, in možnost naje
ma Microsoftove programske opreme.
Seveda najem strežnika ne reši vsake težave,
vendar je že skrajni čas, da se vsakdo, ki skrbi za
podjetja IT, vpraša, katere interne aplikacije je
smiselno preseliti na gostovanje k profesion
alnemu ponudniku.
(P. R.)
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