
Kodėl verta rinktis Debesų paslaugos verslui?

Debesų paslaugos verslui

Dėl debesų technologijų naudotis IT paslaugomis yra 
paprasta, patogu ir saugu.

Nauji įrankiai užtikrina prieigą prie duomenų iš bet kur ir iš bet 
kurio įrenginio, o jei kas nors nutiks darbo įrenginiui, visi 
duomenys lieka saugūs ir pasiekiami debesyje.

Biure nereikia nei serverio, nei „Primend Cloud“ įrenginio

Nereikia pirkti ir prižiūrėti serverio techninės įrangos

Jokių individualių serverių licencijų, jos visos yra „Microsoft 365“ pakete

Pamirškite visus reguliarius atnaujinimus – juos per nuotolį atlieka paslaugų teikėjas 

Neprireiks ir atsarginio įrenginio, programinės įrangos, priežiūros ir patikrinimų

 „Office 365“, „Exchange Online“, „SharePoint Online“, „OneDrive for Business“, „Microsoft Teams“

Supaprastina tinklo diegimą kliento patalpose, užtenka įprasto interneto

Vartotojas būdamas bet kur turi prieigą iš savo įrenginio ir paskyros, nereikia VPT 
priemonių
Kompiuteryje visada bus naujausia „Windows 10“ operacinės sistemos versija, 
įskaitant saugos naujinimus ir apsaugą nuo virusų

Galimybė nedelsiant įdiegti įvairias „Microsoft“ debesies paslaugas

Galimybė naudoti keletą saugumo priemonių

MFA (Multi Factor Authentication) – daugiapakopis autentifikavimas, leidžiantis prisijungti prie „Office 365“ 
paslaugų. Prieiga galima ir jungiantis ne per vidinį įmonės tinklą.

ATP – el. pašto prisegtukų ir paštu siunčiamų nuorodų tikrinimas, siekiant apsaugoti nuo virusų ir slaptažodžių 
nutekėjimo.

DLP – blokuoja asmeninės informacijos ir kreditinės kortelės duomenų nutekėjimą el. paštu.

MDM – teikia informaciją apie išmaniuosius įrenginius, matomus „Office 365“ aplinkoje, suteikia galimybę 
įjungti slaptažodžio reikalavimą ir ištrinti telefono atmintį vagystės atveju ar jį  pametus. 

Išmaniųjų įrenginių PIN – suteikia galimybę įjungti pagrindinį išmaniojo įrenginio PIN kodą, jei vartotojas 
naudojasi įmonės verslo programomis ir informacija per išmanųjį įrenginį.



KONTAKTAI

Darius Grigaliunas  | Pardavimo vadovas

 darius.grigaliunas@primend.com

Net jei mažiau yra daugiau, mes nepamirštame saugumo.

Sprendimas, kuris suteiks jūsų darbuotojams naujausius įrankius ir įvairias bendro darbo galimybes.

"Microsoft 365 Business"

„Primend“ pagalbos vartotojui paslauga 

(konsultacijos ir instrukcijos 

vartotojams)

Paslaugos kaina:

35 € + vienam vartotojui

Į kainą įskaičiuota:

Papildomos paslaugos:

techninės įrangos nuoma

"Primend" internetas




