Prepaid vai On-demand?
Cloud 9 hintaliite

Yhdessä tai erikseen
Cloud 9 mahdollistaa että asiakkaat voivat yhdistää saumattomasti Prepaid ja On-demand resursseja. Asiakkaat voivat ottaa
peruskuorman edullisena Prepaid resursseina ja ottaa muuttuvan tarpeen On-demand resursseina. Prepaid resurssit ovat
käyttöoikeus resurssiin, joka ei ole sidottu sen todelliseen käyttöön. Näin ollen Prepaid levytila voidaan esimerkiksi siirtää
palvelimelta toiselle tai vaihtaa tekninen palvelin joka kohdistuu Prepaid resurssiin. Prepaid resurssit tarjoavat sitä paremmat
alennukset mitä pidemmät sopimuskaudet. Valittujen Prepaid resurssien ylittävä käyttö laskutetaan automaattisesti On-demand resursseina toteutuneen mukaan, minuutin tarkkuudella. Palvelinten hinnoittelu on tehty edullisemmaksi mitä isompi
palvelin on käytössä. Kapasiteetti on isommissa palvelimissa suhteessa halvempaa.

Prepaid

On-demand

Maksat etukäteen perusresursseista, joiden tiedät pysyvän staattisina läpi
sopimuskauden. Mitä pidemmän kauden valitset, sitä enemmän säästät.

Maksat vain todellisesta käytöstä. Laskutus perustuu ainoastaan
toteutuneeseen käyttöön. Minuutin tarkkuudella, et koskaan maksa turhasta.

PREPAID

ON-DEMAND

Periaatteet prepaid palvelussa
Prepaid tarjoaa huomattavia alennuksia verrattuna On-demand resursseihin staattisissa työkuormissa. Prepaid palvelut laskutetaan joko osin tai kokonaan etukäteen. Se on lisäpalvelu On-demand palveluun. Jo tilattujen Prepaid resurssien hinta ei muutu
listahintojen muuttuessa. Koska Prepaid on luonteeltaan käyttöoikeus, niin sen resurssit laskutetaan riippumatta onko vastaava
resurssi käytössä. Prepaid resurssin edullisuus perustuu määräaikaiseen sitoutumiseen ja sitä ei voi vaihtaa toiseen kesken
sopimuskauden. Asiakkaan ei tarvitse uusia Prepaid tilausta, vaan tilaus uusiutuu automaattisesti samoilla ehdoilla, ellei asiakas
valitse toisin hallintapaneelista.
Prepaid palvelimia voi olla asiakkaalla vapaasti valittava määrä. Palvelimia voi olla useita erilaisia, eri sopimuskausilla sekä eri
laskutuskausilla. Prepaid palvelin ei ole sidottu tekniseen palvelimeen vaan se on käyttöoikeus valitun koon mukaiseen palvelimeen. Järjestelmä tunnistaa automaattisesti onko asiakkaalla ollut ko. kokoista Prepaid palvelinta käytössä. Prepaid palveluiden
listahintojen muuttuessa asiakkaat saavat automaattisesti käyttöönsä uudet hinnat.

PREPAID

Hinnoittelujen muistilistat
On-demand

Prepaid

 Ei minimiveloitusta, maksat vain siltä ajalta kun käytät palvelua.
 Laskutustarkkuus on yksi alkava minuutti.

 Prepaid levytilaa voi olla asiakkaalla vain yksi tilaus / levytilatyyppi, jonka voi jakaa eri
palvelimille haluamallaan tavalla.

 Jokaisella palvelintyypillä on oma hinta, kapasiteetti on suhteessa halvempaa aina ostaessa
isomman palvelimen.

 Levytilatilausta voi kasvattaa kesken sopimuskauden, mutta ei supistaa.
 Prepaid tilaus astuu voimaan tilausvuorokauden alusta.

 Emme yliallokoi kapasiteettia - palvelimesta veloitetaan sama hinta, on se sammutettuna tai
ajossa. Poistamalla palvelimen säästät rahaa.

 Prepaid sopimuskausi päättyy aina kuukaudenvaihteessa.

 On-demand hintojen muuttuessa muuttuu myös asiakkaan hinnasto.

 Mikäli Prepaid sopimus on tehty keskellä kuukautta, niin ensimmäisen vajaan kuukauden
osalta päivähinta lasketaan päivähintana (kk-hinta / 30) * alkavat päivät.

 Staattisella työkuormalla todellinen kuukausittainen laskutus voi muuttua riippuen kuukauden
pituudesta, esim. kk jossa 28, tai 31 päivää on eri määrä minuutteja.
 Laskutus tapahtuu jälkikäteen kuukausittain.
 On-demand palvelu on automaattisesti käytössä niille resursseille, joita ei ole ostettu Prepaid
resursseina.
 On-demand palvelun piiriin kuuluvat palvelimet, levytilapalvelut, Julkiset IP-osoitteet,
NELB-kuormantasauspalvelu ja Windows käyttöoikeus.
 On-demand kuukausihinta on arvio, kuukausihinta perustuu olettamukseen 720h tunnista,
eli 43 200 minuuttia, kuukaudessa, 24h*30pv. Veloitus perustuu toteutuneisiin minuutteihin.
 NBL-Free-Tier veloitetaan samalla hinnalla kuin nbl-n1-tiny.

Laskutuskausi

Sopimuskausi

Laskutuskausi kuvaa miten usein asiakas saa laskun palvelusta. Esimerkiksi lasktuskausi 3kk tarkoittaa,

Sopimuskausi kuvaa kuinka pitkäksi aikaa on sitoutunut maksamaan palvelun käytöstä. Jokaisella

että asiakas saa kerralla 3kk palvelusta laskun, eli neljä laskua vuodessa. Prepaid palvelussa asiakas voi

asiakkaan tekemällä tilauksella on oma sopimuskausi. On-demand osalta sitoutuminen on yksi minuutti.

valita jokaiselle resurssille haluamansa laskutuskauden. Laskutuskausi voi olla 1, 3, 6 tai 12 kuukautta ja

Prepaid resurssien osalta sitoutuminen on valittavissa väliltä 1kk – 48kk. Sopimuskausi on vähintään 1kk.

laskutus tehdään aina etukäteen. Mahdolliset lisätilaukset laskutetaan seuraavan kuunvaihteessa.

Tarjolla olevat sopimuskaudet ovat 1, 3, 6, 12, 24, 36 ja 48 kuukautta. Pitkä sopimuskausi tuo parhaat
mahdolliset säästöt.

Palveluhinnoittelu
Ilmainen kokeilujakso
Nimi				Konfiguraatio			60 päivää
NBL-FREE-TIER			

1 CPU, 768MB, 32Gt		

ilmainen

N1-sarja
Normaalijakauma muistin ja virtuaalisten prosessoriytimien kesken.

Nimi				Konfiguraatio			On-demand		

1 kk

12 kk

24 kk

48 kk

NBL-N1-TINY			

1 CPU, 1Gt, 8Gt			

~21,40 €			

16,31 €

12,45 €

10,17 €

6,97 €

NBL-N1-SMALL			

1 CPU, 2Gt, 32Gt			

~33,26 €			

25,36 €

19,36 €

15,80 €

10,83 €

NBL-N1-MEDIUM		

2 CPU, 4Gt, 50Gt			

~65,18 €			

49,69 €

37,94 €

30,96 €

21,22 €

NBL-N1-LARGE			

4 CPU, 8Gt, 100Gt			

~124,99 €			

95,28 €

72,75 €

59,37 €

40,68 €

NBL-N1-XLARGE		

8 CPU, 16Gt, 100Gt			

~241,92 €			

184,42 €

140,80 €

114,91 €

78,74 €

NBL-N1-2XLARGE		

16 CPU, 32Gt, 150Gt		

~456,96 €			

348,34 €

265,95 €

217,06 €

148,74 €

On-demand laskutetaan kuukausittain. 12 kuukauden sopimus laskutetaan 4 kertaa vuodessa. 24 kuukauden sopimus laskutetaan 2 kertaa vuodessa. 48 kuukauden sopimus laskutetaan kerran vuodessa. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.

M1-sarja
Muisti optimoitu.

Nimi				Konfiguraatio			On-demand		

1 kk

12 kk

24 kk

48 kk

NBL-M1-SMALL			

1 CPU, 4Gt, 50Gt			

~56,26 €			

42,89 €

32,74 €

26,72 €

18,31 €

NBL-M1-MEDIUM		

2 CPU, 8Gt, 50Gt			

~107,88 €			

82,24 €

62,79 €

51,24 €

35,11 €

NBL-M1-LARGE			

4 CPU, 16Gt, 100Gt			

~208,80 €			

159,17 €

121,52 €

99,18 €

67,96 €

NBL-M1-XLARGE		

8 CPU, 32Gt, 150Gt			

~394,40 €			

300,65 €

229,54 €

187,34 €

128,38 €

NBL-M1-2XLARGE		

16 CPU, 64Gt, 200Gt		

~742,40 €			

565,93 €

432,08 €

352,64 €

241,65 €

HM1-sarja
Korkea muisti optimoitu.

Nimi				Konfiguraatio			On-demand		

1 kk

12 kk

24 kk

48 kk

NBL-HM1-LARGE		

2 CPU, 16Gt, 100Gt			

~192,24 €			

146,54 €

111,88 €

91,31 €

62,57 €

NBL-HM1-XLARGE		

4 CPU, 32Gt, 150Gt			

~363,12 €			

276,81 €

211,34 €

172,48 €

118,20 €

NBL-HM1-2XLARGE		

8 CPU, 64Gt, 200Gt			

~683,52 €			

521,05 €

397,81 €

324,67 €

222,49 €

NBL-HM1-4XLARGE		

16 CPU, 128Gt, 300Gt		

~1 281,60 €		

976,96 €

745,89 €

608,76 €

417,16 €

On-demand laskutetaan kuukausittain. 12 kuukauden sopimus laskutetaan 4 kertaa vuodessa. 24 kuukauden sopimus laskutetaan 2 kertaa vuodessa. 48 kuukauden sopimus laskutetaan kerran vuodessa. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.

Levytila
Cloud 9 -palvelussa sinulla on mahdollisuus liittää palvelimiin levytilakapasiteettia eri nopeuksilla. Eri LTK-tyypit tarjoavat runsaan valikoiman
suorituskykyä ja kustannustehokkuutta kaikkiin tarpeisiin. Levy I/O sisältyy kapasiteettiin. Järjestelmälevy sisältyy palvelinhintaan.

Nimi			

On-demand		

1 kk

3 kk

6 kk

12 kk

24 kk

36 kk		

48 kk

LTK-SSD		

~0,30 €			

0,25 €

0,24 €

0,24 €

0,23 €

0,22 €

0,20 €		

0,18 €

LTK-SAS		

~0,22 €			

0,20 €

0,19 €

0,18 €

0,14 €

0,12 €

0,09 €		

0,08 €

LTK-ARK		

~0,07 €			

0,06 €

0,06 €

0,06 €

0,05 €

0,05 €

0,04 €		

0,03 €

LTK-OBJ		

~0,04 €			

0,04 €

0,04 €

0,04 €

0,04 €

0,04 €

0,04 €		

0,04 €

Muut ominaisuudet
Julkinen IP-osoite					

5,00 € / kk

Microsoft Windows lisenssi					

27,90 € / kk

NELB-kuormantasaus					150,00 € / kk
Levykirjoitukset						0,00 € / 1M IOPS
Ulosmenevä julkiverkon liikenne				

0,00 € / Gt

Sisäänmenevä julkiverkon liikenne				

0,00 € / Gt

Saatavuusalueiden välinen liikenne				

0,00 € / Gt

Nebula on suomalainen ICT-palveluyritys, jonka palvelut mahdollistavat asiakkaalle turvallisen ja luotettavan IT-ympäristön. Ymmärrämme, että yrityksesi on
yksilöllinen, siksi palvelumme on luotu tehostamaan ja tuomaan uusia mahdollisuuksia liiketoimintaasi. Yrityksenne toimialasta ja koosta riippumatta kattava
palveluvalikoimamme tarjoaa teille mahdollisuuden ICT-toimintojenne tehokkuuden, luotettavuuden ja käyttövarmuuden parantamiseen.

Lue lisää:
www.nebula.fi

Ole yhteydessä:
sales@nebula.fi
09-6818 3859

Pyydä tukea:
solutions@nebula.fi
09-6818 3848

