Kopie zapasowe danych firmowych
data backup
Proponujemy

Państwu

zestaw

usług

zapewniających

zaplanowanie,

wykonanie

i przechowywanie w bezpiecznym miejscu kopii zapasowych danych komputerowych:
–

konfiguracja oprogramowania, w tym oprogramowanie dedykowane

–

procedura, harmonogram i nadzór nad składowaniem

–

zgodność z obowiązującymi przepisami

–

bezpieczne magazynowanie nośników, procedury bezpieczeństwa

–

szyfrowanie kopii zapasowych - poufność danych na wszystkich etapach

–

obsługa serwerów Linux, Windows, dysków NAS

–

profesjonalne oprogramowanie - licencje wielostanowiskowe i sieciowe

–

elastyczne planowanie kosztów, usługi zdalne

–

dostosowanie rozwiązań do infrastruktury technicznej klienta

Podstawowe korzyści wynikające z wdrożenia systemu data backup:
–

ciągła praca systemów komputerowych

–

zmniejszenie kosztów odtworzenia danych

–

pewność i bezpieczeństwo prawne

–

minimalizacja ryzyka związanego z kradzieżą sprzętu, nieuczciową konkurencją i
błędami ludzkimi

–

ograniczenie strat spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi, pożarami,
zalaniem i klęskami żywiołowymi

Usługi uzupełniające:
–

szkolenia związane z bezpieczeństwem informatycznym

–

odzyskiwanie danych z różnych nośników

–

konfiguracja oprogramowania komputerowego i sprzętu

–

projektowanie i instalację sieci komputerowych

–

produkcja oprogramowania komputerowego na zlecenie

–

projektowanie stron WWW

Cennik wybranych opcji systemu:
– archiwizacja, backup: 15zł netto za każdy 1GB danych dostępnych bezpośrednio
– archiwizacja, backup: 20zł netto za każdy 1GB danych dostępnych w sieci lokalnej
– archiwizacja, backup: 10zł netto za każdy 1GB w abonamencie miesięcznym od
50GB danych/mies.
– szyfrowanie składowanych danych + 100% do w/w cen
– dysk sieciowy 4TB: 1900zł netto, abonament serwisowy 100zł/miesiąc
– dysk sieciowy 4TB: dzierżawa z serwisem 400zł miesięcznie
– przechowywanie kopii zapasowej w bezpiecznym miejscu: 100zł netto/mies. za 1
płytę DVD, 500zł netto na miesiąc za dysk twardy 3,5”, 400zł netto za miesiąc za
dysk twardy 2,5”
– 10% zniżki dla umów na co najmniej 24 miesiące
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