
7 priežastys rinktis „Primend Cloud“ 

„Primend Cloud“ 
debesija
Jūsų įmonės debesijos paslaugos. 

„Primend“ teikia privačią debesies aplinką jūsų verslui 
svarbioms programoms, kurios vis dar turi būti šalia 
jūsų arba dar nėra paruoštos viešajam debesiui.

Mažesni kaštai  
Įsteigti ir valdyti savo duomenų centrą yra brangu. Įmonei tektų investuoti į reikiamą įrangą, samdyti 
technikos specialistus, kurie ją galėtų instaliuoti ir prižiūrėti. 

Lankstumas
Vienas didžiausių debesų kompiuterijos privalumų yra mobilumas. Ši paslauga suteikia darbuotojams 
lankstumo jungtis ir dirbti iš bet kurios vietos.

Atsarginė kopija  
„Primend Cloud“ techninė konfigūracija garantuoja greitą jūsų sistemų atkūrimą. Galime atkurti didelius 
duomenų kiekius per vos kelias minutes.

Greičiausias saugojimas
„Primend Cloud“ teikia greičiausią duomenų saugojimą. Saugojimo greitis reikalingas kritiškai svarbioms 
SQL duomenų bazių paslaugoms. 

Techninė kompetencija 
Visi „Primend“ techninės komandos darbuotojai yra sertifikuoti profesionalai, turintys aukšto  lygio 
techninį išsilavinimą. Visi mūsų sistemos administratoriai turi daugiau nei dešimties metų darbo patirtį.

Hibridinė debesija 
Hibridinė debesija tai „Primend Cloud“ ir viešojo debesies paslaugų derinys. „Primend Cloud“ siūlo 
lanksčius sprendimus, kurie leidžia saugiai kurti populiarius hibridinės debesijos sprendimus. 

Lankstus licencijavimas 
„Primend“ turi „Microsoft“ Paslaugų teikėjo licencijos sutartį (SPLA), todėl mes galime pasiūlyti lanksčius 
mėnesinius licencijų modelius serverių sistemoms ir galutinio vartotojo programoms. 



Primend Cloud

KAPITEL yra viena didžiausių nekilnojamojo turto bendrovių 
Baltijos šalyse, daugiausiai dėmesio skirianti biurų ir komercinio 
nekilnojamojo turto projektų valdymui. Įmonė yra vystytojas, 
investuotojas ir valdytojas. KAPITEL veikia sostinėse: Taline, 
Rygoje, Vilniuje, Prahoje ir Amsterdame. Iš viso bendrovėje dirba 
daugiau nei 50 žmonių. 

„Primend“ ir KAPITEL bendradarbiavimas yra ilgalaikis. „Primend“ 
padėjo KAPITEL konsoliduoti serverio paslaugas į „Primend 
Cloud“ duomenų centrą, įvairias sistemas sujungti į vieną sistemą 
ir pristatė „Office 365“, „Teams“ ir „SharePoint Online“ intranetą 
bei dokumentų valdymą. Finansinėms ataskaitoms KAPITEL 
naudoja „Microsoft NAV“ sprendimą, esantį „Azure“ pakete, o 
ataskaitas teikia per „PowerBI“. 

KAPITEL yra geras pavyzdys, kaip geriausiai išnaudoti hibridinį 
debesį, kuris yra „Primend Cloud“ ir „Microsoft Azure“ viešojo 
debesies derinys. 

Atsiliepimai

Rait Pallo
KAPITEL finansų direktorius

„Mes ieškojome partnerio, kuris 
padėtų mums spręsti IT problemas. 
Turėjome tikslą pristatyti naujas 
paslaugas ir patobulinti įmonės vidaus 
darbo procesus, kad būtų užtikrintas 
sklandus bendradarbiavimas ir verslo 
sėkmė. Mes pasiekėme tai, ko 
norėjome, derindami „Primend Cloud“ 
ir „Microsoft“ debesijos paslaugas.“

TOPAUTO Estijos automobilių rinkoje gyvuoja nuo 1994 
m. Įmonė yra daugelio prekių ženklų verslo pradininkė. 
Bendras nacionalinis prekybos tinklas yra vienas iš 
TOPAUTO privalumų. Tinkle šiuo metu dirba apie 60 
žmonių. 

TOPAUTO yra „Primend“ klientas, perkantis pilno 
aptarnavimo paslaugą. Būdamas automobilių pardavėju, 
TOPAUTO naudoja „Automaster“ valdymo sistemą. 
„Automaster“ yra vadinamosios senosios kartos 
sprendimas, reikalaujantis labai greito atsarginio 
kopijavimo, greito kopijų atkūrimo ir labai aukšto lygio 
techninių žinių. TOPAUTO „Automaser“ sistemą laiko 
„Primend Cloud“ debesyje. 

Janel Sell
Topauto generalinis direktorius

„Pilnas „Primend“ aptarnavimas ir 
programos „Automaster“ perkėlimas į 
„Primend Cloud“ debesį suteikia 
mums garantiją, kad nereikės 
investuoti į savą duomenų centrą ir 
techninį personalą, todėl galime visą 
dėmesį sutelkti į savo pagrindinę 
veiklą.“ 

KONTAKTAI

Darius Grigaliunas  | Pardavimo vadovas

 darius.grigaliunas@primend.com




