
BEZPIECZNE  
ROZWIĄZANIA  CHMUROWE
DLA TWOJEJ  F IRMY



Dzięki temu Twoja firma otrzyma dostęp do przeznaczonej dla niej
infrastruktury serwerowej, eliminując jednocześnie koszty związane 
z utrzymaniem oraz rozbudową fizycznej infrastruktury IT.

Jedną z największych zalet tego rozwiązania jest jego skalowalność.
Wraz z rozwojem Twojej firmy masz możliwość szybkiego rozszerzenia
przestrzeni dyskowej oraz mocy obliczeniowej Twojego serwera.

Wystarczy dowolne urządzenie z dostępem do internetu!

Serwer w Chmurze to dedykowany Twojej firmie serwer z dostępem dla
określonej przez właściciela liczby użytkowników.

Przenieś Twoją firmę do chmury i ciesz się z dostępu do swoich
programów oraz firmowych baz danych gdziekolwiek jesteś!

SERWER W CHMURZE



SERWER W CHMURZE W TWOJEJ FIRMIE

Przenieś Twoją firmę do chmury i ciesz się z dostępu do programów oraz
Twoich baz danych gdziekolwiek jesteś! Wystarczy dowolne urządzenie
z dostępem do internetu!

Nasz zespół inżynierów wdroży i uruchomi całość usługi. W ramach
abonamentu dbamy o ciągłość poprawnego funkcjonowania serwera. 
Codziennie wykonujemy automatyczne kopie zapasowe całego serwera!

Dzięki Serwerowi w Chmurze otrzymujesz swobodę wyboru
jego konfiguracji i jej ciągłej zmiany. Dostosuj moc
obliczeniową do aktualnego zapotrzebowania Twojej firmy!

Oszczędź na budowie i utrzymaniu własnego środowiska serwerowego!
Korzystaj z elastycznych cenników oraz wybierz najbardziej dogodny
system rozliczania! Wszystkie licencje niezbędne do pracy terminalowej
zawarte są w cenie usługi!



Usługa InsERT w chmurze, to dostęp do zdalnego pulpitu serwera 
z wydzieloną dla Twojej firmy przestrzenią na bazy i dane.

To rozwiązanie przeznaczone głównie dla małych i średnich firm, które
chcą ograniczyć koszty utrzymania własnego środowiska serwerowego.

To dedykowany dostęp do pulpitu serwera, na którym znajdują się
wybrane przez Ciebie aplikacje oraz bezpieczne miejsce przechowywania
Twoich danych.

Pulpit w chmurze daje możliwość podłączenia nawet do 100
użytkowników jednocześnie!

Podczas gdy Ty i Twoi pracownicy korzystają z pulpitu, my dbamy o to,
aby środowisko serwerowe było dostosowane do generowanych przez
firmę obciążeń.

INSERT W CHMURZE



INSERT W CHMURZE - JAK TO DZIAŁA?

Przenosimy wszystkie bazy Insert Twojej firmy na bezpieczne
wirtualne serwery. Każdy użytkownik otrzymuje swój login oraz
hasło do Pulpitu w Chmurze.

Użytkownicy uruchamiają aplikacje Insert skrótem na pulpicie 
oraz współdzielą wszystkie bazy danych. Dzięki czemu mogą oni
pracować jednocześnie na tym samym podmiocie.

Twoje bazy danych są zabezpieczane przez wykonywane
przez nas codzienne kopie zapasowe. Wsparcie techniczne oraz
utrzymanie usługi w ruchu są wliczone w cenę abonamentu.  

Dostęp rozliczany jest w abonamencie - płacisz tylko za użytkownika,
bez względu na liczbę używanych urządzeń, a usługa jest skalowalna -
możesz co miesiąc zmieniać ilość użytkowników! Wszystkie licencje
niezbędne do pracy terminalowej zawarte są w cenie usługi!



Pracuj skąd tylko chcesz! 
Przenieś Twoje programy InsERT do chmury i ciesz się z dostępu do
programów oraz Twojej bazy gdziekolwiek jesteś! 
Wystarczy dowolne urządzenie z dostępem do internetu!

Bezpieczeństwo Twoich danych. 
Wszystkie bazy danych przechowywane w chmurze są szyfrowane. 
Codziennie wykonujemy automatyczne kopie zapasowe  baz danych!

Oszczędź swój cenny czas!
Dzięki InsERTowi w Chmurze możesz pracować na wspólnej bazie
danych i generować jeden JPK! 
To również łatwa koordynacja raportów sprzedażowych!

 INSERT W CHMURZE W TWOJEJ FIRMIE

Zmniejsz swoje wydatki!
Oszczędź na budowie i utrzymaniu własnego środowiska serwerowego!
Płać tylko za tyle dostępów, ile w danej chwili potrzebujesz!



WYPOŻYCZ GOTOWY ZESTAW 
DO PRACY TERMINALOWEJ!

Potrzebujesz gotowego zestawu do
rozpoczęcia pracy w chmurze? Brakuje
stanowiska pracy dla nowego pracownika?

Wypożycz gotowy zestaw i pracuj na nim
zaraz po wyjęciu z kartonu - wystarczy
podłączyć zasilanie oraz Internet!

Taki zestaw, dzięki zamontowaniu
komputera z tyłu monitora, pozwala na
zachowanie wysokiej estetyki i ergonomii
stanowiska pracy. Jest to również niezwykle
ciche oraz energooszczędne rozwiązanie. 

W skład zestawu wchodzi terminal,
monitor, klawiatura oraz mysz.

 

ZESTAW DO PRACY TERMINALOWEJ

Koszt wypożyczenia zestawu:
 

5 zł  / dzień
100 zł / miesiąc

Zapytaj o aktualną ofertę zakupu



KONTAKT

biuro@advisor.pl

+ 48 695 100 080

+48 61 827 30 60


