
„Primend“ atsarginių kopijų 
paslauga

Atsarginių kopijų paslauga, pagrįsta VEEAM technologija 

Ši paslauga skirta vartotojams, kurie kasdieniame savo darbe 
naudoja „Microsoft Office 365“, pvz., „Exchange Online“, 
„SharePoint Online“, „OneDrive for Business“, „Teams“ ir „Power 
BI“.

Kodėl verta naudoti atskirą atsarginės kopijos paslaugą?

„Microsoft“ nesaugo „Office 365“ ir „Microsoft 365“ programų atsarginių 
kopijų, tik kurį laiką pasaugo ištrintus duomenis:

 „Exchange Online“ maksimalus laikotarpis yra apie 90 dienų; 

 „SharePoint Online“ ir „OneDrive“ apie 60 dienų; 

 „Microsoft Teams“ šiuo metu neturi jokių atsarginės kopijos paslaugų. 

Kas yra „Microsoft Office 365“ VEEAM atsarginė kopija?

Tai galimybė sukurti visų „Office 365“ nuomininkų atsargines kopijas, įskaitant visas arba tik pasirinktas 

paslaugas.

Su „Microsoft Azure“ galima sukurti atsargines duomenų kopijas prieinamame „Azure Blob“ disko masyve. 

Klientas gali pats nustatyti atsarginių kopijų saugojimo laikotarpį pagal savo poreikius.

Greitas duomenų atstatymas.

Galimybė atkurti individualius failus.

3 dalykai, kurie yra būtini naudojantis atsarginės kopijos debesyje paslauga:

„Veeam“ atsarginės kopijos, skirtos „Office 365“, licencija;

 vieta, kur turėtų būti sukurta atsarginė kopija („Azure“ ar kita debesų paslauga, nuosavas serverių centras);  

partneris, kuris įdiegs „Veeam“ ir teiks palaikymo paslaugą.

Kaip licencijuojama ir įkainojama „Veeam“ atsarginė kopija, skirta „Office 
365“?

 Licencijos kaina vienam „Veeam“ vartotojui yra 1,31 € per mėnesį 

„Veeam“ licencija perkama kiekvienam vartotojui. Vartotojų skaičius gali būti bet kada 
keičiamas, o kaina skaičiuojama kas mėnesį.

Atsarginių duomenų kopijų kūrimas debesų aplinkoje kainuoja ~20€ per mėnesį už 1TB duomenų.

      

Atsarginės kopijos paslaugų stebėjimo ir administravimo kaina nuomininkui:

      iki 30 vartotojų – 50€ per mėnesį,

      daugiau nei 30 vartotojų – 100€ per mėnesį.

Mokestis už pradinį paslaugos sukūrimą priklauso nuo projekto apimties. 

* Paslauga apima iki 1h užduočių, susijusių su duomenų atkūrimu.

Papildomos valandos apmokestinamos pagal valandinį tarifą.
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„Solinoje“ mes jau daugelį metų 
naudojame „Veeam“ programinę 
įrangą kaip pagrindinį atsarginės 
kopijos kūrimo ir atkūrimo įrankį. 
Manau, kad virtualių aplinkų 
atsarginėms kopijoms kurti ši 
programa tiesiog neturi 
konkurencijos. Kai turėjome 
pasirinkti „Office365“ atsarginės 
kopijos sprendimą, nesukome 
sau galvos. Šią užduotį 
patikėjome ilgamečiam mūsų 
partneriui „Primend“ ir dabar 
esame ramūs, kad debesyje 
esančios mūsų atsarginės kopijos 
yra saugios bet kuriuo momentu.

„Solina Group“ yra Europoje pirmaujanti 
pikantiško maisto pramonės tiekėja. 
„Solina“ tikslas – pasitelkiant savo 
didžiulę patirtį, ekspertiškumą, aistrą ir 
sukurti maisto sprendimus, kurie teikia 
juslinę maisto patirtį. Įmonė nori 
prisidėti prie gero maisto gaminimo: 
skanaus, sveiko ir ekologiško.

„Solina Group“ yra didžiausias 
„Primend“ klientas, kuriam įmonė teikia 
atsarginės duomenų kopijos paslaugą. 
„Solina Group“ turi daugiau nei 1100 
vartotojų, ir „Primend“, pasitelkdami 
„Azure“, teikia visos „Office 365“ 
aplinkos atsarginių kopijų paslaugą.

Jei manote, kad ir jūsų verslo duomenims reikia atsarginių kopijų, 
rekomenduojame įdiegti „Primend“ atsarginės kopijos paslaugas, 
pagrįstas „Veeam“ technologija.
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