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delovnem mestu? S storitvijo Flip IT so vsi podatki in aplikacije oddaljeni le en klik...

programi se nahajajo na strogo zaščitenem oddaljenem strežniku. Avtomatizirano varnostno kopiranje podatkov na oddaljene destinacije pa zagotavlja varnost pri hrambi podatkov tudi ob večjih nesrečah. Flip IT za
svoje delovanje uporablja EaaS model računalništva v oblaku (vse kot
storitev).

Enostavno do svoje pisarne

Podjetniki običajno ne malo živcev, denarja in časa porabijo za vzpostavitev delovnega okolja svojega podjetja. Storitev Flip IT podjetniku zato ponuja, da v trenutku dobi vse potrebno za vzpostavitev pisarne - od vrhunske strojne opreme, napredne programske opreme do varnosti ter zaščite
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uro, lahko delujejo med seboj popolnoma
Podjetje Virtu je svojo rešitev Flip IT razvilo na podlagi modela
ki pa tako postanejo neodvisni od strojne
Prednost računalništva v oblaku EaaS - vse kot storitev.*
IT virov dostopajo prek oddaljenih strežnikov.
Največja prednosti pri virtualni hrambi podatkov je, da se vsi pomembni
podatki in aplikacije ne nahajajo več na vašem računalniku, ampak so
shranjeni na varnem oddaljenem
mestu. Ker niso neposredno
vezani na
vice
SaaS: Software-as-a-Service
PaaS: Platform-as-a-Service
DaaS: Desktop-as-a-Service
EaaS: Everything-as-a-Service
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rešitve | Rešitve
v oblaku
stanejo neodvisno od strojne opreme. Termin računalništvo v oblaku
obsega več različnih modelov, med katerimi so najbolj znani: IaaS (infrastruktura kot storitev), SaaS (aplikacija kot storitev), PaaS (platforma kot
storitev) in DaaS (namizje kot storitev).

Kaj je Flip IT?
Storitev Flip IT je namenjena podjetjem in je učinkovita ter varna rešitev za
shranjevanje vseh pomembnih podatkov. Flip IT je pisarna v oblaku, ki
omogoča vrhunsko upravljanje in brezhiben IT sistem, ki je bistveno bolj
ugoden od tradicionalnega upravljanja. Podjetje, ki se odloči za upravljanje preko storitve Flip IT, prihrani kar nekaj denarja pri nakupu računalniške opreme, saj lahko le-to preprosto najame. Poleg tega dobi v uporabo
tudi vse storitve, ki jih potrebuje pri delovanju v sodobnem delovnem
okolju, za vse to pa plačuje vnaprej znani mesečni pavšal. Dostopanje do
aplikacij in podatkov omogoča varna spletna povezava. Vsi podatki in

Virtu d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 4746 500, Faks: (01) 4746 501
e-pošta: info@flipit.si, spletni naslov: www.flipit.si
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