IMES jako služba - SaaS
„Informační systém IMES jako služba - SaaS“ - vlastní serverovna je minulostí
S provozem IT jsou spojeny nemalé výdaje. A to jak investiční, tak provozní.
Nabízíme provoz informačního systému IMES „jako službu“ bez starosti o hardware a instalace softwaru.
Se systémem IMES je možné pracovat odkudkoliv, podmínkou je pouze připojení k Internetu. IMES je
nainstalován v datovém centru a uživatel k systému přistupuje pomocí vzdáleného připojení. Práce s
programem je přitom naprosto shodná, jako kdyby byl systém nainstalován přímo na počítači uživatele.
ERP jako služba představuje vhodnou alternativu pro všechny velkosti a typy společností, které chtějí
zjednodušit přístup k IT. Pro větší společnosti může představovat řešení pro jednotlivé pobočky. ERP jako
služba je ideální také pro malé společnosti. U nich často hraje roli možnost provozu bez velkých počátečních
investic. Přitom získají službu na velmi vysoké úrovni, kterou si dříve nemohli dovolit.
Nemusíte se bát ani o bezpečnost. Naše servery leží ve špičkovém data centru společnosti IGNUM, které
zajišťuje fyzickou i virtuální bezpečnost na mnohem lepší úrovni, než si běžná společnost může dovolit.

Výhody systému IMES - SaaS
- Vysoká dostupnost kdykoliv a odkudkoliv, kde máte připojení k internetu
- Úspora finančních prostředků - získáváte informační systém Imes bez poč?tečn?ch investic do licencí
a hardwaru, eliminujete další nutné provozní náklady na energie, provoz a údržbu - platí se jen za to co se
používá
- Jednoduchá a přehledná forma účtování
- Odpovědnost za provoz systému je přenesena z vlastních zaměstnanců na nás, smluvně garantujeme
podmínky poskytování služby
- Bezpečnost - data se nacházejí v profesionálním datovém centru s vysokým stupněm ochrany
- Jednoduché zahájení a zkrácení instalace - veškerou instalaci, konfiguraci a údržbu provádíme my
- Možnost objednat objem služeb, které se aktuálně potřebuje

Cena za neomezený přístup již od 750 Kč/ měsíc/osoba
Co je součástí ceny:
- virtuální server dostupný odkudkoli
- zřízení a konfigurace
- licence Microsoft Windows
- licence Terminal Server
- licence Microsoft SQL server
- licence IS IMES
- servisní zásahy přes internet
- přístup k podpoře systému IMES
- aktuální verze včetně legislativních úprav
- energie
- dohled 24/7, dostupnost min. 99.9 %
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