Poczta oraz inne usługi w chmurze
Wszystko, czego od działu IT potrzebuje Państwa firma, w tym obsługa poczty, serwer plików i kopie
zapasowe. Dane są w pilnie strzeżonym centrum danych, chronione przez strażników 24 godziny na
dobę, zabezpieczone przed działaniem ognia, zalaniem, kradzieżą, atakami hackerów itd. Innymi
słowy, dane są bezpieczniejsze u nas niż u Państwa.
Zamiast generować koszty związane z zakupem sprzętu, aktualizacją oprogramowania, czy nawet
utrzymaniem maszyn we własnej serwerowni, mogą Państwo przenieść obsługę IT do chmury, co
generuje tylko zyski!
Z naszymi usługami w chmurze mogą Państwo kontynuować swoją pracę zawsze, wszędzie
i niezależnie od tego, jaki komputer, tablet czy smartfon jest do tego celu używany. Jeżeli Państwa
firma zmieni siedzibę, należy się po prostu upewnić, że jest połączenie z internetem w nowym
miejscu, a dane podążą za Państwem.
Nasze usługi w chmurze:
1. Kopia zapasowa w chmurze - any.cloud backup
Wszystkie kopie zapasowe wykonujemy przez internet, umożliwiając zawsze dostęp do wszystkich
Państwa zasobów w trybie online.
Any.cloud backup chroni dane, bez przerwy zapewniając monitoring, kontrolę dostępu, ochronę
przeciwpożarową, podwójny system zasilania (w tym UPS), jak również podwójne łącze internetowe
do światłowodowej sieci szkieletowej. Zabezpieczamy każdą ilość danych, a przechowujemy je na
terenie Unii Europejskiej w ściśle określonym miejscu w centrum danych InterXion w Kopenchadze.
3. Poczta w chmurze - any.cloud connect.
Oferujemy usługi Hosted Exchange lub any.cloud connect – pozwalają stworzyć mobilne biuro
dostosowane do Państwa potrzeb i budżetu.
Umożliwiają współdzielenie kontaktów, kalendarzy, zarządzanie spotkaniami pracowników i
rezerwowanie sali konferencyjnej (funkcja Resource Management). Dzięki usłudze any.cloud
connect, wiadomości e-mail będą zawsze dostępne i całkowicie zsynchronizowane, a także
sprawdzone pod kątem obecności wirusów i spamu. Ponadto usłudze any.cloud connect zapewnia
ochronę informacji osobistych i biznesowych poprzez zastosowanie funkcji „remote swipe”. W
przypadku kradzieży lub utraty sprzętu, można usunąć e-maile, terminarze i kontakty bez dostępu do
telefonu komórkowego.
2. Łatwa wymiana plików - FTP dropbox
Państwa partner nie ma usług w chmurze? Oddajemy do Państwa dyspozycji nasz FTP dropbox –
mogą Państwo wysłać klientowi mailem link do materiałów lub, tak samo łatwo, udostępnić mu
miejsce na wgranie jego plików.
Koniec z mozolnym wpisywaniem nazw serwerów FTP, kont i szukaniem zagubionych haseł!

4. Serwery wirutalne - any.cloud VPS
Dzięki rozwiązaniu any.cloud, uzyskają Państwo pełny dostęp do swojego serwera z każdego miejsca. Tylko od
użytkownika zależy czy serwer będzie używany do obsługi poczty elektronicznej, WWW, CMS, CRM, SQL, czy
innych usług. Wszystkie serwery VPS są hostowane w bezpieczny sposób, dzięki czemu możemy
zagwarantować 99,9% czasu bezawaryjnej pracy. Zapewniamy też ochronę przed zalaniem wodą, kradzieżą i
pożarem.
Serwer VPS (Virtual Private Server) zapewnia wszystkie zalety serwera dedykowanego i wiele więcej. Pozwala
na natychmiastowe skalowanie rozwiązań odpowiednio do potrzeb, przy zachowaniu atrakcyjnych cen. Serwer
VPS może rosnąć wraz z firmą, bez konieczności unowocześniania istniejącego sprzętu i inwestowania w nowy.
Użytkownik ma pełen dostęp systemów Windows lub Linux, dzięki czemu może obsługiwać hosting wszystkich
rozwiązań, począwszy od strony internetowej po serwer Ms Exchange, serwer plików, czy serwer SQL.
Możemy też zwirtualizować każde rozwiązanie serwerowe, którego Państwo potrzebują i które istnieje w
postaci fizycznych maszyn.
Serwery any.cloud VPS hostowane się w Danii w centrum danych InterXion.
Wirtualizacja jest wykonywana za za pomocą vmWARE Enterprise Plus.
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