Skorzystaj z usług firmy Informatyka KONKRETna aby zwiększyć
skuteczność przepływu informacji Twojego Biznesu poprzez
Twoją prywatną Chmurę – prostą we wdrożeniu platformę e-Serwisów.
Dlaczego?
Platforma Twoja prywatna Chmura oszczędza czas Użytkowników poprzez:
•

automatyczne zapisywanie wersji wspólnie opracowywanych dokumentów

•

łatwe tworzenie zespołów projektowych korzystających ze współdzielonych plików, kalendarzy

•

zmniejszenie konieczności korzystania z e-mailowego obiegu dokumentów

•

automatyzację procesów biznesowych poprzez ProcessMaker

•

centralizację zasobów plikowych Twojej Firmy

•

bezpieczną mobilność zasobów plikowych Twojej Firmy

Platforma Twoja prywatna Chmura to także:
•

uaktywnienie i transfer wiedzy Pracowników na forum Firmy

•

zwiększenie integracji Pracowników wokół nowych projektów, pomysłów

•

uniezależnienie technologiczne od Licencjondawców– Twoja prywatna Chmura to rozwiązanie
wieloplatformowe

•

zwiększenie poziomu bezpieczeństwa Twoich danych przez użycie e-Serwisu ownCloud jako
repozytorium i backupu

•

posiadanie bezpiecznego dostępu do danych Firmowych dosłownie wszędzie

Gama możliwych zastosowań Platformy Twoja prywatna Chmura przy ciągle rosnącej bazie
dostępnych aplikacji sieciowych ograniczona jest jedynie przez wyobraźnię jej Użytkowników. Ogromnym
atutem Platformy „Twoja Prywatna Chmura” jest elastyczność i skalowalność, pozwalająca na dopasowanie
produktu do potrzeb Twojej Firmy dziś i jej jutrzejszego rozwoju.
Twoja prywatną Chmura – jako platforma e-Serwisów, jest dostępna w trzech wersjach, wybierz
najdogodniejszą dla Twojej Firmy:
1) usługa SaaS z zachowaniem 100% prywatności, bezpieczeństwa danych i izolacji zasobów – jest to
rozwiązanie zdecydowanie najwygodniejsze, pozwalające na absolutną mobilność, bezkompromisową
elastyczność i skalowalność przy najniższym koszcie posiadania (wskaźnik TCO). Absolutna mobilność
oznacza dostępność do e-Serwisów Platformy z każdego miejsca na Ziemi gdzie jest jakikolwiek dostęp do
Internetu. Skalowalność to unikalna cecha Platformy umożliwiająca na niemal natychmiastowe dostosowanie
przestrzeni dyskowych i mocy przetwarzania do aktualnego i zgłaszanego w przyszłości zapotrzebowania
Twojej Firmy. Wersja opłacana abonamentowo.
2) wdrożenie w sieci lokalnej na serwerze fizycznym. Rozwiązanie to wykorzystuje sprzęt Twojej Firmy oraz
uniezależnia Cię od dostawcy Internetu, a jeśli posiadasz stały adres IP, wówczas uzyskasz porównywalną
mobilność do tej z rozwiązania SaaS. Wersja opłacana jednorazowo.
3) obraz serwera zwirtualizowanego do uruchomienia przez menedżera maszyn wirtualnych np. Oracle Virtual
Box. Wersja opłacana jednorazowo.

Twoja prywatna Chmura jest niezawodną platformą e-Serwisów
opartych o najlepsze rozwiązania open-source, dzięki którym
wraz ze znaczącą redukcją wydatków związanych z zakupem
licencji możesz korzystać z WŁASNEGO:

1) e-Serwisu poczty
wraz z funkcją bezpiecznej wewnętrznej poczty do przekazywania
poufnych treści. Ten e-Serwis jest ultraszybki, sam administrujesz całym systemem poczty poprzez
intuicyjny interfejs WWW.
2) e-Serwisu
tzn. zaawansowanego dysku sieciowego z funkcjami do współpracy zespołowej
takimi jak: współdzielone kalendarze, kontakty, pliki, foldery. Ten e-Serwis pozwala na zrezygnowanie z
niemobilnych i nieelastycznych rozwiązań typu SMB czy FTP, a co najważniejsze współpracuje z prawie
wszystkimi mobilnymi urządzeniami zarówno opartymi o system Android jak i iOS.
3) e-Serwisu CMS
pozwalającego na tworzenie i współdzielenie treści przez każdego
Użytkownika. W kilka minut możesz stworzyć formularz do zbierania danych, lub stronę WWW z istotnymi
informacjami wewnątrz Firmy dla ściśle określonych Odbiorców. Ten zaawansowany e-Serwis usprawni
komunikację w Twojej Firmie zarówno w pionie i wszerz struktury organizacyjnej.
4) e-Serwisu
Twojej Firmie

do samodzielnego tworzenia aplikacji i modelowania procesów biznesowych w

5) środowiska
Linux Apache MySQL PHP pozwalającego na uruchomienie dowolnej aplikacji
sieciowej spośród: WordPress, phpBB, MediaWiki , Collabtive...

Współpraca z iK
Zachęcam do nawiązania współpracy i wdrożenia innowacyjnej Platformy „Twoja prywatna Chmura”.
W ramach współpracy zapewniam:
• produkt stworzony w oparciu o starannie przetestowane komponenty softwarowe ze
świata OpenSource z unikalnym rozwiązaniem łączenia serwerów
pozwalającym na skalowanie przestrzeni danych i szybkości działania systemu
• pakiet kompleksowych szkoleń produktowych,
• opiekę dedykowanego inżyniera usługi,
• wsparcie na każdym etapie – wdrożenia, konfiguracji oraz utrzymania Platformy „Twoja prywatna Chmura”.
O nas:
Informatyka KONKRETna łączy unikalny zestaw oprogramowania, kompetencji inżynierskich z bezcenną
wiedzą na temat implementacji technologii open-source. Skupiamy się na dostarczaniu rozwiązań trwale
poprawiających efektywność przepływu informacji w biznesie. Ważne jest dla nas aby nasi Klienci mieli
satysfakcję z użytkowego rozwiązania i generowali zysk związany z redukcją kosztów IT.
W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do współpracy.

www.konkret.media.pl
tel. 22 636 00 85

