Cloud OravaSK
Cenník Cloud služieb

Cloud od OravaSK s.r.o. predstavuje dátové plne
automatizované úložisko v našom datacentre pripojené
priamo na optickú sieť.
Cloud predstavuje najbezpečnejší spôsob ako ochrániť
svoje dáta pred stratou pri páde diskov, nechceného
zmazania alebo úpravy. Taktiež pre splnenie ISO 27000 tj.
záloha citlivých dát mimo budovu firmy v prípade
katastrofických dôsledkov ako sú požiare, záplavy a iné
udalosti.

Ako to funguje?
Cloud od OravaSK s.r.o. je plnoautomatický a dáta sa
synchronizujú priebežne pri každej zmene (žiadne
plánované BackUP ktoré zaťažuje Vaše stanice
a internetovú linku, dáta sa synchronizujú hneď po ich
úprave/zmene, čo zabezpečí plynulý chod, hneď aktuálne
dáta v prípade zdieľania medzi stanicami alebo užívateľmi
a menšiu záťaž na dátovú linku), údaje v Cloude sa
nachádzajú v každom PC konkrétneho účtu a taktiež u nás
v Datacentre, čo zvýši bezpečnosť a prácu zo súbormi aj
v off-line režime.
V prípade nedostupnosti internetu sa dáta zosynchronizujú
hneď ako pripojenie bude dostupné.

Cloud od OravaSK
Cloud

1 užívateľ

20 GB

10,00 €/mesiac

+ 5 GB

5,00 €/mesiac

*1 prístup

0 € / mesiac

+ 1 užívateľ

5 € / mesiac

Implementácia (jednorazová platba)
Implementácia

1 PC

20,00 €/jednorazovo

Implementácia

+ 1 PC

20,00 €/jednorazovo

1x

30,00 €/jednorazovo

Zaškolenie

*ceny sú bez DPH

Čo získate využívaním Cloud OravaSK s.r.o.
Plnohodnotnú automatickú zálohu vašich dát v našom datacentre. Obnova zmazaných súborov, takzvaný Kôš (zmazané súbory sa archivujú až do veľkosti
50% prenajatej kapacity, po zaplnení sa najstaršie automaticky premazávajú pre uvoľnenie koša alebo staršie ako 180dní).
Verzie - Vrátenie zmien (Prepísali/upravili ste Exel, Word, .. uložili ste ho ale zistili ste že predošlá úprava bola správna? Náš systém archivuje aj zmeny v
dokumentoch ktoré sa dajú vrátiť až 10x späť).
Účty - Môžete si vytvárať viaceré účty pre oddelenie záloh medzi zamestnancov (užívateľ sa nedostane k zálohám druhého užívateľa).
Zdieľanie - Zdieľanie dát medzi užívateľmi (ak určite dáta chcete sprístupniť ďalšiemu užívateľovi), taktiež je možnosť nastavenia permission tj. či súbor bude
prístupný danému užívateľovi len na čítanie alebo aj na úpravu.
URL - Potrebujete niekomu zaslať súbor ale je príliš veľký pre e-mail? Cez Administráciu si viete vygenerovať URL odkaz a zaslať ho druhej strane, po otvorení
si dotyčný bude vedieť stiahnuť súbor, taktiež je možnosť zabezpečenia heslom.
Online prístup - K dátam v cloud viete pristupovať aj cez internet cez webový prehliadač (každý užívateľ má vlastné prihlasovacie údaje) pre prácu z domu
alebo na cestách. Mobil – Taktiež k vaším dátam viete pristupovať aj cez mobilný telefón pomocou mobilnej aplikácie.

