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Наша індустрія переживає новий етап інновацій, натхненником якого є феномен під
назвою «хмара».
Стів Баллмер, глава корпорації Microsoft

Комерційна пропозиція - сервери для 1С
На сьогодні продукти 1С є стандартом в області автоматизації бухгалтерського обліку,
звітності та управління в українських структурах. Компанія «Вінет» пропонує оптимально
збалансовані і надійні сервери, для комфортної та безперебійної роботи Вашого бізнесу.

Готові рішення на базі хмари Вінет

Переваги 1С в хмарі
Доступність
Економія матеріальних ресурсів
Масштаб
Оренда ПО
Інформаційна оперативність (Зручний
доступ з будь-якої точки земної кулі)

24х7х365
Не вимагає грошових вкладень в
устаткування.
Швидко масштабується до потрібних
розмірів при стрімкому розвитку, зростанні
компанії .
Можливість оренди програмного
забезпечення, а не купівля.
Можливість роботи віддаленим
працівникам або філіям на одному сервері,
дає доступ до оперативної інформації
(залишок товару на складах тощо).
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Відсутність капітальних витрат

Вільний доступ
Оперативність обміну

Безпека конфіденційної інформації
Легкість сприйняття \ користування

Не потрібно витрачати кошти на додаткове
обладнання для зберігання резервних копій,
для кожного клієнта робимо копію кожного
дня з можливістю відновлення на будь-яку
дату за останні 7 днів (при необхідності
збільшується).
Доступ до сервера з будь-якого пристрою
(від ПК до iPad, смартфону чи ноутбуку).
При розгалуженій структурі філій зникає
необхідність у синхронізації баз (в
консолідованому обліку), що підвищує
оперативність і безпеку обміну.
Сервер знаходиться з брандмауером, тому
доступ до нього мають тільки ті
користувачі, які мають ключі доступу.
Ключі доступу можна змінювати в
довільних проміжках часу \ Ключі доступу
мають довжину 4096 байт, що практично
виключає їх злам.

Базова конфігурація сервера 1
CPU
RAM
HDD
Кількісна характеристика користувачів
Бази
Безпека

2 процесори серверного класу, не гірші
E5620
Пам’ять від 4 ГБ2
Від 120ГБ
До 10
Кількість баз 1С обмежена обсягом вільного
місця на жорсткому диску
Брандмауер (firewall) корпоративного рівня
з різними типами vpn

800 грн\міс
Якщо Вам напевно не буде зайвою можливість економії коштів, компанія "Вінет" готова на
рівні партнерських відносин надати знижку на послугу "Сервери для 1С". При оформленні
замовлення на дану послугу в період з 01.07.14 по 31.08.14, надається знижка в розмірі 25%, а
також 14 тестових безкоштовних днів користування хмарою.

1
2

В залежності від Ваших побажань параметри конфігурацій можуть змінюватися.
При необхідності збільшується.

ТОВ «Вінет»
04070, м.Київ, вулиця Братська, будинок 6/13, офіс 305
тел.: 0 44 392 01 29
info@vinet.in.ua - загальні питання
support@vinet.in.ua - служба техпідтримки
Facebook

600 грн \ міс3
Зацікавила дана пропозиція або виникли питання, наші фахівці готові провести
безкоштовну консультацію за наведеною конфігурацією чи розрахувати нову, під потреби
Вашої компанії. Зверніться до нас по телефону, електронній пошті.
Кожен бізнес якому допомагаємо унікальний, а значить кожна складова послуги яку
надаємо, сформована відповідно до індивідуальних потреб нашого клієнта. Завжди маємо
доступ до правильного виду технологій, наші компанії-партнери навчають і допомагають
через партнерські програми, а це означає, що Ми - досвідчений ресурс, завжди тут і готові
допомогти Вам і Вашому бізнесу.

В період з 01.07.14 по 31.08.14, компанія «Вінет» надає 14 тестових безкоштовних днів користування послугою
«Сервери для 1С», а також знижку в розмірі 25% на наступний місяць користування цією ж послугою .
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