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PREDSTAVITEV

Platforma DaaS (Microsoft Windows Server 2012 R2)

Izključno vaš osebni oblak
..Namizje kot storitev..

Še pred časom je bilo namizje kot storitev (bolje
znana je angleška kratica DaaS – Desktop as a
Service) dostopno samo večjim podjetjem. Ta
ga uporabljajo za upravljanje sistema IT zaradi
racionalnejše porabe sredstev in varne fleksibilnosti, ki jo takšen koncept ponuja.
Z razvojem tehnologije računalništva v oblaku
pa je tak pristop danes dosegljiv tudi manjšim
podjetjem in posameznikom.
Pri storitvi DaaS gre za to, da se vam podatki in
aplikacije zagotovijo takoj, ko jih potrebujete, ne
glede na vašo lokacijo, omrežno povezavo ali
napravo.
Do podatkov lahko dostopate prek virtualnega
namizja s svojim osebnim računalnikom, telefonom, prenosnim računalnikom ali tablico.
Storitev DaaS pri podjetju zabec.net poganja
zmogljiva platforma Microsoft Windows Server 2012 RN, kar pomeni, da je storitev
združljiva z vso programsko opremo, ki je sic-
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er združljiva z operacijskim sistemom Microsoft Windows.
Pet glavnih prednosti storitve DaaS, ki
vam jo ponujajo pri podjetju zabec.net:
• Fleksibilnost. Kot je bilo omenjeno, lahko
do podatkov dostopate kjerkoli (služba,
vlak, tujina, hotel) in kadarkoli (ne glede na
uro in dan).
Poleg neomejenega dostopa pa je
pomembno povedati, da z urejanjem podatkov nadaljujete tam, kjer ste ostali, kar
pomeni, da vam ni treba pošiljati e-poštnih
sporočil na svoj e-poštni naslov ali kopirati
podatkov na ključek USB, da bi lahko
zaključili s svojim delom.
Hkrati pa lahko na primer vaš sodelavec
naloži nove podatke, ki so vidni tudi vam, in s
tem lahko vzpostavite ažurno medsebojno
komunikacijo.

• Varnost. Varen dostop do podatkov je v
današnjem svetu bistvenega pomena. Vsi
vaši osebni in drugi podatki so varno spravljeni v vašem osebnem oblaku, ki gostuje na
slovenskih strežnikih, povezava do storitev v
oblaku pa je varna, saj gre za tako imenovano
povezavo VPN (Virtual Private Network), ki zagotavlja šifriranje podatkov.
• Izguba naprave in podatkov. Izguba naprave
in podatkov ob uporabi oblaka zabec.net ni
več problem, saj podatkov na napravah ni.
Podatki so varno spravljeni v oblaku, kjer so
ob priklopu z drugo napravo takoj na voljo.
Tudi skrb, da bi podatki iz odtujene naprave
prišli v napačne roke, je odveč.
• Hitrost. Že v osnovni postavitvi imajo uporabniki oblaka zabec.net za dostop do oblaka
na voljo 100-megabitne pasovne širine.
• Prihranek. Ni vam treba imeti fizičnih
strežnikov, usposobljenega osebja, velikega
prostora; skrb za strojne in programske licence je prav tako odveč.
Do virtualnega strežnika ima lahko dostop več
oseb – tiste, ki ste jim vi dovolili dostop, se enostavno povežejo prek virtualnega strežnika v
oblaku na virtualno namizje, kjer imajo vse podatke, tudi tiste osvežene, ki jih je naredila oseba
na neki drugi lokaciji.
Uporaba storitve DaaS je primerna za vsako
podjetje (računovodstvo, zavarovalništvo,
trgovina, nepremičninska agencija, založništvo)
in je preudarna, varna odločitev.
(P. R.)
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