freeNET d.o.o.
Godovič 7, 5275 Godovič
Tel: (05)37 34 660 Fax: (05)37 34 663
Tr. račun: 05100-8012839591 Abanka Vipa d.d.

Varnostno arhiviranje podatkov
Kaj ponujamo?
Podjetje freeNET d.o.o. ponuja storitev, ki poskrbi, da se pomembni podatki, ki jih hranite na svojem računalniku
(lokalnem strežniku v pisarni), samodejno arhivirajo na naših strežnikih. Storitev ob tem omogoča, da lahko
izgubljene podatke hitro in enostavno pridobite nazaj. Storitev arhiviranja podatkov predstavlja enostavno, varno in
cenovno ugodno rešitev, s katero boste privarčevali čas, denar in energijo.
Zakaj arhiviranje podatkov?
Dandanes je arhiviranje podatkov nuja, saj praktično celotno poslovanje podjetij poteka preko računalnikov. Vsak
dan se zaradi tehničnih okvar, človeških napak, računalniških virusov in črvov, kraje in drugih faktorjev izgubi
ogromno neprecenljivih podatkov.
Izdelovanje varnostih kopij je monotono in časovno zamudno, sploh če želimo varnostne kopije izdelovati redno.
Avtomatizacija tega procesa je torej najbolj logična rešitev. Podjetje freeNET internet d.o.o. vam ponuja rešitev
vaših težav z arhiviranjem podatkov.
Kakšen je postopek arhiviranja podatkov?
Prenašanje podatkov z vašega računalnika na strežnike ponudnika freeNET d.o.o. poteka preko varne SSL
povezave. Podatki so pri prenosu na strežnik šifrirani s 256-bitnim ključem, ki ga uporabljajo tudi vse večje
mednarodne banke, kar pomeni, da je varnost prenašanja podatkov na najvišji ravni.
Datoteke na strežniku lahko zaščitite z geslom, kar vam omogoča nadzorovan dostop do vsebine. Podatki, katere
uporabniki hranijo na strežniku ponudnika freeNET internet d.o.o., se hkrati shranjujejo tudi na dodatnem strežniku,
ki deluje kot zrcalna varnostna kopija primarnega strežnika. Zrcalni (sekundardni) strežnik ima torej funkcijo
podvajanja varnostnih kopij in tako eliminira možnost izgube podatkov v primeru morebitne tehnične okvare
primarnega strežnika.
Kaj mora naročnik storitve storiti za pričetek arhiviranja podatkov?
Ob zakupu storitve arhiviranja podatkov, z naše strani (brezplačno) poskrbimo za proces vzpostavitve samodejnega
arhiviranja želenih podatkov. Po enostavni konfiguraciji programa, le-ta začne avtomatično arhivirati podatke na
naše strežnike. Proces arhiviranja ne vpliva na normalno delo uporabnika, zato lahko svoj čas posveti drugim
nalogam.
Cenik prostora na strežniku freeNET
Obdobje Prostor
1 GB
5 GB
20 GB
50 GB
> 100 GB

1 mesec
/
24,40 €
48,80 €
85,40 €
pokličite nas

6 mesecev
30,50 €
122,00 €
244,00 €
427,00 €

12 mesecev
61,00 €
244,00 €
488,00 €
854,00 €

Dodatne storitve
1 GB pri vseh paketih
4,88 €
24,40 €
48,80 €
10 GB pri paketu 50 GB
19,52 €
97,60 €
195,20 €
Vse cene so z vklju#enim davkom na dodano vrednost skladno s tedaj veljavno zakonodajo.
Predplačilo za 6 mesecev – 1 mesec brezplačno
Predplačilo za 12 mesecev – 2 meseca brezplačno
Minimalno obdobje zakupa za paket 1 GB je 6 mesecev
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