Pisarna v zasebnem oblaku - zmanjšajte
stroške za IT
KRATEK OPIS STORITVE - Kaj vam omogoča pisarna v
zasebnem oblaku:
OPOMBA: izberete lahko vse funkcije oblaka v paketu ali samo tiste funkcije, ki vas zanimajo.











prostor od 5 do 100 GB za hrambo datotek preko Windows File Sharing protokola (omrežne
soseščine). Možnost razdelitve zakupljenega prostora med več uporabnikov, vsak do svoje
mape dostopa preko svojega gesla.
IP telefonsko centralo - možnost uporabe obstoječih številk in vzpostavitev brezplačnih klicev v
okviru podjetja ter ugodnih cen klicev po Sloveniji in v tujino
poštni strežnik
možnost vzpostavitve Windows domene
medsebojno povezljivost vseh naprav in pisarn podjetja, ki so povezane v oblak - dobite svoj
intranet
visoko stopnjo varnosti pri uporabi vseh storitev, ker imate podatke in servise v svojem
zasebnem oblaku. Z njim komunicirate preko SSL protokola in 1024 bitnega šifriranja prometa.
Za večjo hitrost komuniciranja se podatki pred pošiljanjem stiskajo. Prednost je, da nimate
podatkov shranjenih v skupnem oblaku, kot to dobite pri ponudnikih Google, Dropbox, ...
Strežniki, na katerih teče vaš oblak so locirani v Sloveniji
možnost kasnejše preselitve oblaka na svoj strežniški sistem
možnost vključitve v intranet lastnih strežnikov lociranih na lokaciji naročnika ali z njimi
gostujete v našem oblaku. Omejitve glede operacijskih sistemov in funkcije strežnika ni.

PODROBNEJŠI opis storitev
Hramba datotek: Na naših strežnikih, ki so locirani v Ljubljani se vzpostavi navidezno okolje,
kamor lahko shranjujete datoteke. Datoteke so hkrati dostopne na vseh napravah in pisarnah vašega
podjetja, da ste le priključeni na internet. Datoteke lahko urejate medtem, ko se peljete z vlakom, ali
ste na dopustu. Vedno in povsod lahko sodelujete s sodelavci, ki sedijo v pisarni. Hkrati lahko
uporabljate vse tiskalnike in fakse v svojih pisarnah, ne glede na to, kje se nahajate.

Na poti brez težav stiskate dokument na tiskalnik, ki se nahaja v eni od pisarn. Tajnica ga kasneje samo
še odpošlje po navadni pošti. Če imate dve ali več pisarn na različnih krajih sta pisarni med seboj
omrežno povezani preko oblaka, kot bi vsi zaposleni delali na eni lokaciji. Med seboj si lahko
izmenjujejo podatke, delijo naprave, se kličejo preko internih telefonski številk.

Podatke si lahko izmenjujete tudi s sodelavci na poti (komercialisti, trgovski potniki, ..) in lahko iz
njihovih diskov ali USB ključkov v realnem času kopirate podatke, čeprav so pravkar na vlaku in se
povezujejo na internet preko mobilnega telefona.

Do oblaka lahko dostopate iz katerega koli omrežja, težav ni niti s prečkanjem požarnih zidov.
Poskrbljeno je za šifriranje in stiskanje podatkov pred pošiljanjem, kar omogoča normalno uporabo
storitev preko mobilnega telefona.

V primeru res počasne povezave ali v primeru, da povezave z internetom sploh nimate, se delovanje
preklopi v način, ko imate še vedno dostop do datotek iz lokalne kopije podatkov, vse spremembe pa
se sinhronizirajo z oblakom, ko pridete do povezave z internetom oziroma do povezave, ki omogoča
dovolj visoko hitrost za normalno uporabo. Mejno hitrost za preklop se lahko nastavi za vsakega
uporabnika posebej.

IP telefonska centrala, ki je lahko vključena med storitve v oblaku omogoča, da so vse
pisarne in zaposleni na poti povezani nanjo in da se med seboj ne glede na lokacijo kličejo po internih
telefonski številkah brezplačno. Veliki prihranki se mogoči v primeru, ko se nahajate v tujini, kjer so
klici v Slovenijo in iz Slovenije še posebej dragi. Na telefonsko centralo lahko prenesete obstoječe
telefonske številke in zato stranke niti ne vedo, da ste pravkar na potovanju v drugi državi in da
govorite brezplačno.

Poštni strežnik: v oblak lahko prenesete svoje elektronke poštne predale in ne gostujete na
drugih strežnikih, kjer zanje še dodatno plačujete mesečno gostovanje.

Prijava v Windows domeno pomeni, da lahko nastavite oblačno storitev tako, da iz
oblaka nadzorujete prijave na računalnike v pisarnah in vsakemu uporabniku na enem mestu določite
njegove pravice pri uporabi računalnikov.

ZDRUŽLJIVOST
Za povezavo v oblak lahko uporabljate naprave z operacijskimi sistemi Windows, Android, Mac OS,
Linux, prihaja pa podpora tudi za mobilne naprave Iphone in iPad

VARNOST






imate svoj lasten zasebni oblak. To je prednost pred shranjevanjem podatkov v skupne oblake
(Gmail, Dropbox, ..)
telefonska centrala vidna samo uporabnikom oblaka. Ni možnosti zlorabe telefonske centrale s
strani nepooblaščenih oseb
1024 bitno SSL šifriranje prometa. Vsak uporabnik oziroma lokacija podjetja z oblakom
komunicira preko svojega certifikata. Odhod enega sodelavca pomeni samo onemogočenje
njegovega certifikata za dostop.
zasebni oblak teče na strežnikih v Sloveniji

OSTALE PREDNOSTI









če že dostopate do dokumentov na podoben način in so shranjeni v vaši pisarni, sedaj ne
potrebujete tako hitre internetne, da je tak način dela še sprejemljiv
večja varnost zaradi šifriranja prometa
ne potrebujete strežnika, ki služi hrambi dokumentov
privarčujete na električni energiji, ker ne potrebujete naprav, ki so vključene noč in dan
ne potrebujete vzdrževanja svojih strežnikov in sistemov, ker to za vas storimo mi hkrati z
vzdrževanjem zasebnega oblaka
združljivo z mobilnimi napravami iPhone in Android
vse storitve lahko uporabljate ne glede na lokacijo na varen in hiter način
enostavnost uporabe, robustnost in svetovanje

KAJ POTREBUJETE ZA UPORABO
Za mobilne naprave (prenosniki, mobilni telefoni) vam brezplačno programsko opremo za dostop do
oblaka lahko namestimo tudi na daljavo. Druga oprema ni potrebna
Za povezavo celotne pisarne v oblak vam priskrbimo omrežni usmerjevalnik, ki se ga priključi v vsaki
dislocirani pisani. Preko njega so v oblak povezani vsi stacionarni računalniki, telefoni, tiskalniki,
videokamere, telefaksi.

