A páncéltermet sem veszem meg,
ha széfre van szükségem
Szerverszámítógép
fix havi díjért!
¦ Nincs kezdeti beruházási,
telepítési és egyéb egyszeri költség,
csak fix havi díj
¦ A havi díj tartalmazza az üzembe
helyezést és az adatok adatparki
archiválását (1 Gbyte-ig)
Micro Server már

havi nettó 3700 Ft-tól
(bruttó 4625 Ft-tól)

Biztonságos adattárolás és archiválás – beruházás nélkül
Az üzleti adatok és dokumentumok biztonságos tárolása és védelme minden vállalkozás életében létfontosságú. Bizonyára Önben is felmerült már a kérdés: mi is történne, ha legfontosabb üzleti dokumentumai egyszer csak köddé válnának? A Telekom Micro Server szolgáltatásával mindez nem történhet meg,
hiszen a biztonságos adattárolás és adatmentés már beruházási költség nélkül, fix havi díjért elérhető.
Informatikai szolgáltatások a Telekomtól – üzlet minden vállalkozásnak

Ajánlatunk 2011. szeptember 1-jétől visszavonásig érvényes. A további részletekről, a megrendelés és igénybevétel feltételeiről tájékozódhat weboldalunkon,
a www.uzletitelekom.hu címen, vagy keresse munkatársainkat az ingyenesen hívható 1400/3/3 telefonszámon, vagy kérje ügyintézőnk segítségét a T-Pontokban, vagy
keresse személyes kapcsolattartóját.

Befektetés nélkül, havi díjas alapon!
Vállalkozása adatainak biztonságos tárolására válassza a Telekom Micro Server szolgáltatását – cserélje le elavult,
nem biztonságos adathordozóit beruházás nélkül! Segítünk kiválasztani Önnek az igényeinek legmegfelelőbb
szervert, vállalkozása telephelyén díjmentesen beüzemeljük, gondoskodunk a rendszeres adatmentésről, Ön pedig
csak a havi díjat fizeti.

Micro Server a biztonságos üzletmenetért
¦ Vállalkozásának adatai, dokumentumai teljes biztonságban vannak – a Micro Server 2 db merevlemezt tartalmaz, az adatok minden esetben tükrözve kerülnek mentésre, így ha valamelyik merevlemez meghibásodik,
az adatok a másik winchesterről visszaállíthatóak.
¦ A szolgáltatás része a kritikus adatok díjmentes archiválása 1 GB erejéig (ami opcionálisan növelhető), így
a vállalkozás legfontosabb adatai napi rendszerességgel mentésre kerülnek a Telekom kiemelkedően biztos
szervertermében. Az alapgép esetleges ellopása, rongálása, megsemmisülése esetén a legfontosabb adatok
a szerverteremben archivált adatokból bármikor visszaállíthatóak.
¦ A kisméretű HP szerverdoboz fizikailag az Ön telephelyére kerül, vagyis az adatok Önnél, a saját irodájában
maradhatnak.

A szerver technikai paraméterei:
¦ HP ProLiant N36L
¦
¦ 1 db 1,30 GHz kétmagos processzor
¦
¦ 2x2 GB RAM
¦
		

Optikai meghajtó
Linux operációs rendszer		
2x250 GB-tól 2x2 TB-ig
választható adattároló

Milyen feladatoktól és költségektől mentesül, ha Micro Server
szolgáltatásunkat választja?
Önnek csak a cég ügyeivel kell foglalkoznia, hiszen az idő- és költségigényes, speciális szaktudást
igénylő feladatok nagy részét a Telekom átvállalja Ön helyett a havi díj fejében.
Vagyis Önnek nem kell bajlódnia:
¦ a szerver szakszerű beüzemelésével, annak költségeivel,
¦ a napi adatmentéssel, archiválással,
¦ a garanciális problémákkal,
¦ s végül, de nem utolsó sorban, nem kell beruháznia.

Milyen vállalkozásoknak ajánljuk?
¦ Amelyek fontos dokumentumokat, adatokat tárolnak számítógépen.
¦ Amelyek adataikat már szerveren tárolják, de bővítést, cserét terveznek.
¦ Amelyek beruházás nélkül, de informatikai támogatással szeretnék megoldani ezt a helyzetet.

További részletek
A további részletekről, a megrendelés és igénybevétel feltételeiről tájékozódhat weboldalunkon, a www.uzletitelekom.hu címen, vagy keresse munkatársainkat
az ingyenesen hívható 1400/3/3 telefonszámon, vagy kérje ügyintézőnk segítségét a T-Pontokban vagy keresse személyes kapcsolattartóját!
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hello holnap! Járuljon hozzá Ön is környezete megóvásához!
Cserélje le elavult, régi szerverét, és járuljon hozzá a környezet megóvásához – a Micro Server alacsony áramfogyasztása
révén egyértelműen környezetbarát megoldás!

