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SOUČÁSTI ŘEŠENÍ
Pod platformu Azure spadá více než 50 velmi kvalitních služeb. Náš výběr:

SHAREPOINT ONLINE

•  knihovna dokumentů,

•  současná editace dokumentů více uživateli,

• verzování,

•  logování,

•  jednotný přístup z fi remního zařízení či BYOD.

EXCHANGE ONLINE

•  bez starosti o infrastrukturu el. pošty,

•  automatické updaty platformy,

•  jednotný uživatelský přístup odkudkoliv,

• v základu 50 GB prostor pro e-mail,

•  antivir/Antispam ochrana,

•  automatické updaty platformy,

•  jednotný přístup z fi remního zařízení či BYOD.

TEAMS

•  komunikační platforma,

•  skupinové hovory,

•  sdílení dokumentů a souborů,

•  možnost spolupráce s externími partnery.

DISASTER RECOVERY

•  zotavení vprovozovaných IT systémů po havárii,

•  komplexní monitorování a řešení problémů,

•  sjednocuje správu, zabezpečení a ochranu dat,

•  nevyžaduje žádnou další softwarovou infrastrukturu,

•  snižuje náklady a potřebu sekundární infrastruktury,

•  nejlepší RPO a  RTO ve své třídě  – 99,9 SLA a  24/7 
podpora.

MICROSOFT AZURE
ŠPIČKOVÉ NÁSTROJE A SLUŽBY NA DOSAH
A KDYKOLI PO RUCE
Microsoft Azure je komplexní sada integrovaných cloudových služeb. Díky Azure můžete pracovat efektivněji 
a zlepšovat služby zákazníkům. Výhodou je minimální výše vstupních investic a předvídatelné náklady. Využitím 
služby MS Azure získáte bezpečnou infrastrukturu s vysokou dostupností odkudkoli a platíte pouze za to, co 
používáte.

Azure je navržen tak, aby zvládal jakoukoli pracovní zátěž, od malého vývojářského testování až po rozsáhlé 
globální projekty. Pomáhá rychle vytvářet, nasazovat, škálovat a spravovat aplikace a naplno se tak přizpůsobit 
vašim aktivitám. Veškeré služby běží v celosvětové síti datových center řízených Microsoftem. Tato rychle rostoucí 
globální síť poskytuje mnoho možností k provozování aplikací a zaručuje vynikající výkon u zákazníků.
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AZURE NABÍZÍ MALÝM I VELKÝM ORGANIZACÍM VELKÉ MOŽNOSTI
RÁDI VÁM POMŮŽEME NEJEN S JEHO IMPLEMENTACÍ!

AZURE ACTIVE DIRECTORY
•  Microsoft “Identity Management as a Service (IDaaS)” pro organizace.

•  Stovky milionů nezávislých identity systémů ve správě “tenantů.”

•  Informace jsou vlastněny a používány spravující organizací, nikoliv Microsoftem.

•  Vyvinuto jako cloudová adresářová služba pro Office 365. Rozvinuto do dalších oblastí cloudu.

•  Napomáhá spravovat vztahy organizací se zákazníky/občany či partnery (B2C and B2B).

PŘIZPŮSOBENÍ KORPORÁTNÍ IDENTITĚ
•  Jednoduchý enrollment nových zařízení díky dostupnosti odkudkoli bez nutnosti VPN a bez zásahu IT.

•  Dokonalý přehled o přihlášení uživatelů.

•  Bez starosti o Windows server.

•  Automatické updaty platformy bez nutnosti zásahu.

PROČ S NÁMI?
•  25 let expertních zkušeností v IT infrastruktuře – navrhujeme celonárodní

informační systémy i zajišťujeme stabilní IT provoz menších podniků.

•  Cloudová prostředí sami vyvíjíme.

•  Zabýváme se orchestrací, tedy řízením služby pro zákazníka.

•  Máme proškolené a certifi kované profesionály.

•  Naše L1 a L2 podpora je dostupná 24x7.

•  Poskytujeme interní oponentury a možnosti konzultací.

PRODUKTIVITA

Poskytuje funkce 
více než 50 

kompletních služeb 
a tím zkracuje 
pracovní cykly.

INTELIGENCE

Přináší výkonné 
datové služby a služby 

umělé inteligence, 
které zjednodušují 

procesy.

HYBRIDNOST

Jde o jediný hybridní 
cloud na trhu, 

dovoluje jednoduché 
nasazení a vývoj 
kdekoliv chcete.

DŮVĚRYHODNOST

Je prvním cloudem 
uznaným orgány 

EU, využívá jej 95 % 
organizací žebříčku 

Fortune 500.


