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mCLOUD

mCLOUD – popolna pisarna v oblaku
..Celostna IT rešitev za vaše podjetje..

V podjetjih je danes veliko odvisno od informacijske tehnologije, ki mora kar najbolje služiti poslovnim ciljem. Tega se zelo dobro zavedajo v
podjetju Mega M, d. o. o., v Velenju, ki s svojo
rešitvijo mCLOUD, osnovano na principih
računalništva v oblaku, majhnim in srednje velikim
podjetjem omogočajo, da celoten sistem IT preprosto najamejo. Gre za sodobno inovativno
rešitev s področja IT, ki podjetjem omogoča večjo
prilagodljivost in s tem konkurenčno prednost.
Virtualna pisarna mCLOUD omogoča malim in
srednje velikim podjetjem, da namesto nakupa
fizične opreme in programskih rešitev celoten informacijski sistem preprosto najamejo. mCLOUD
je namreč storitev tipa ITaaS (IT as a Service – IT
kot storitev), kar pomeni, da v sebi združuje vso
potrebno strojno, komunikacijsko in programsko
opremo, za vse skupaj pa je poskrbljeno s celovito, profesionalno tehnično podporo.
Z rešitvijo mCLOUD si podjetja zagotovijo

»Odločitev, da vstopimo v oblak mCLOUD, je
bila zagotovo modra poteza. Na enostaven,
hiter način lahko odpiramo ali zapiramo delovna mesta oziroma delovne postaje in se
tako prilagajamo trenutnemu delovnemu
procesu. Sistem mCLOUD omogoča enostavno, hitro prilagajanje sistema IT našemu
poslovanju z možnostjo nadgradnje procesorske moči in razširitve podatkovnega
prostora ob povečanju podatkov. Izjemno
pomembna prednost storitve je tudi varna
hramba podatkov, ki nam omogoča
brezskrbno poslovanje brez bojazni pred
izgubo podatkov.« — Tomaž Okorn, direktor,
Računovodski servis Sova, d. o. o.

www.racunalniske-novice.com

zmogljiv, varen, tehnološko napreden sistem
IT, ki je bistveno ugodnejši v primerjavi s
tradicionalnim okoljem IT. Strošek za storitev
mCLOUD je znan vnaprej in se obračunava
mesečno v obliki naročnine. Začetna investicija ni potrebna. Mega M zagotavlja uporabnikom vso tehnično podporo, vzdrževanje in
nadgrajevanje programske opreme. Velika
prednost rešitve mCLOUD je tudi v tem, da lahko podjetja kljub prehodu na upravljani
model ohranijo svojo obstoječo opremo IT. To
lahko še dodatno zniža stroške, hkrati pa zaradi tega niso prikrajšani za nobeno prednost
rešitve mCLOUD – dostop do delovnega
namizja kjerkoli in kadarkoli, z več napravami,
enostavno upravljanje z namizji in uporabniki,
dinamično dodeljevanje virov, hitro ustvarjanje novih namizij in drugo.

Strežniški sistemi po meri vsake pisarne
Strežniški sistemi predstavljajo jedro informacijskega okolja vsakega podjetja. Vsaka organizacija iz tega razloga glede na lastne potrebe uporablja različne strežnike, da s tem doseže optimalne
informacijske učinke za svoje delovno okolje.
Podjetje Mega M je v letošnjem letu predstavilo
prilagojeno verzijo ponudbe popolne pisarne v
oblaku – strežniško infrastrukturo mCLOUD.
Storitev podjetjem nudi najem strežniških sistemov, ki imajo vse funkcionalnosti klasičnih infrastruktur, hkrati pa za razliko od njih omogočajo
visoko prilagodljivost sistema glede na trenutne
potrebe stranke. Storitev temelji na napredni
tehnologiji virtualizacije, ki omogoča vzpostavitev cenovno ugodenega, fleksibilnega,
visokorazpoložljivega sistema z zagotovljeno
najvišjo stopnjo varovanja podatkov skladno s
standardom ISO 27001. Bistvo tehnologije pred-

stavljajo računalniški viri, ki niso več na lokalnih
strežniških sistemih, temveč so vzpostavljeni na
visokorazpoložljivi gruči strežnikov v dveh vrhunskih podatkovnih centrih v Sloveniji.

Nikoli več nazaj na

tradicionalno infrastrukturo IT

V podjetju Mega M se radi pohvalijo z zaupanjem in
zvestobo svojih strank. Prav zaradi izjemno pozitivnih izkušenj obstoječih uporabnikov s storitvijo
mCLOUD, ki podjetjem omogoča optimalno poslovno okolje, se nobena izmed strank ne odloči za
ponovni prehod na tradicionalni strežniški sistem.
Z uvedbo rešitve mCLOUD se lahko podjetja
povsem osredotočijo na svojo osnovno dejavnost, skrb za okolje IT pa v celoti prevzame
podjetje Mega M. Ob tem je še pomembno
poudariti, da je ustrezno poskrbljeno za zanesljivost delovanja, varnost in varovanje podatkov
skladno s standardom ISO 27001.
Da bi podjetjem čim bolj olajšali prehod s klasičnega
na upravljani model informacijskega okolja, so pripravili številne naročniške pakete, ki so prilagojeni
različnim tipom strank. Za najzahtevnejše stranke
lahko rešitev še dodatno prilagodijo ter uskladijo po
potrebah in specifikacijah, ki omogočajo stranki
varno, učinkovito poslovanje. 
(P. R.)
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