
Data Center 

MyCloud Solutions hem escollit el millor Data Center, el de BT, a prop de  Barcelona, equipat 
amb la millor tecnologia i les últimes mesures de seguretat.  
BT és un dels operadors de serveis TIC més importants del món. La seva àmplia xarxa de fibra òptica 
garanteix una màxima disponibilitat i elevada velocitat de connexió gràcies a la seva xarxa            
internacional de punts d'intercanvi.  
Sistemes de control d'accés físic, condicions ambientals i d'alimentació elèctrica, garanteixen la  
seguretat i disponibilitat de la informació. 

British Telecom (BT) 

Seguretat d’Accés amb circuit tancat de càmeres de vigilància, guàrdies de seguretat, 
sistema d'alarma de detecció i accés restringit a personal autoritzat. 
 

Connectivitat. Espai IP propi i connexió a proveïdors mitjançant BGP, disposant del 
nivell de redundància necessari per oferir un servei estable i fiable. Els sistemes de    
filtrat i encaminament es dissenyen i implementen sempre amb més marge. 
 

Controls Ambientals 
 
 Incendis. Amb sensors de fum i detectors òptics i sistemes de gas F13. (Sense  

residus) 
 
 Inundació. Control en temps real de nivells d'humitat (Al sistema d'alarmes) 
 
 Condicionament d'aire mitjançant sistemes NX2 (20 º - 50% Humitat) 
 
 Impermeabilització mitjançant tancaments hermètics i murs de contenció. 
 

Subministrament elèctric redundant connectat a diverses xarxes i amb tres unitats 
transformadores pròpies en sales separades. 
 
Sistemes d'Alimentació Ininterrompuda mitjançant unitats UPS rotatòries Hitec que  
actuen com SAIs i generadors. Protecció per a cada Rack de forma independent. Sistema 
de quatre grups electrògens de generació redundant N + 1 (3200 KVA) garanteixen    
l'operativa dels sistemes en cas de fallada en el subministrament elèctric. 

 

Escalabilitat. La xarxa ha estat dissenyada per poder escalar sense interrupcions      
perceptibles. A més, tota la xarxa interna, i els sistemes de filtrat i encaminament es 
dissenyen i implementen sempre amb més marge. 
 

Estabilitat. Tota la xarxa aquesta redundada, routers i switches centrals i en cada     
servidor. 


