Cenník služby Safe Private Drive
uvedené ceny sú bez DPH

Hlavné služby
Zriadenie služby Safe Private Drive
Safe Private Drive - balík služby LITE

počet/množstvo jednotka

cena

1
1

krát
mesiac

148,50 €
226,60 €

1

mesiac

282,39 €

1

mesiac

370,50 €

1

hodina

80,00 €

1

hodina

80,00 €

1

používateľ

80,00 €

1

hodina

80,00 €

1

hodina

80,00 €

Maximálny počet používateľov 5. Priestor pre ukladanie dát 200 GB.

Safe Private Drive - balík služby ŠTANDARD
Maximálny počet používateľov 15. Priestor pre ukladanie dát 500 GB.

Safe Private Drive - balík služby PREMIUM
Maximálny počet používateľov 25. Priestor pre ukladanie dát 1 000 GB.

Doplnkové služby pre Safe Private Drive
Služba zaškolenia online webinárom
Interaktívna forma školenia koncových používateľov. Obsahom školenia sú základné funkcionality riešenia
SafePrivateDrive a práca s nimi. Účastníci počas webmináru môžu školiteľovi klásť otázky.

Služba Inštalácia klienta na koncovom zariadení cez vzdialený prístup
Pomocou vzdialeného pripojenia (TeamViewer alebo iná alternatíva) bude vykonaná inštalácia bezplatného
synchronizačného klienta. Na základe vstupov, ktoré zadefinuje koncový používateľ, bude nastavená
synchronizácia vybraných adresárov a ich obsahu.
Podporované platformy pre inštaláciu synchronizačného klienta sú:
- Microsoft Windows 7 (a novšie)
- macOS 10.7+ (len 64-bit)
- CentOS 6 & 7 (len 64-bit)
- Debian 8.0 & 9.0
- Fedora 25 & 26 & 27
- Ubuntu 16.04 & 17.04 & 17.10
- openSUSE Leap 42.2 & 42.3

Služba nastavenie koncových používateľov
Vytvorenie používateľov v SafePrivateDrive. Podľa požiadaviek nastavenie prístupových práv. (Náročnosť je
stanovená podľa existujúcej adresárovej štruktúry.)

Služba bezpečnej migrácie dát
V prípade že zákaznícke dáta, ktoré majú byť migrované do riešenia SafePrivateDrive sú na prenosnom médiu
(NAS, ext. HDD, DVD, iné), bude zabezpečené prevzatie uvedeného média a následne kopírovanie dát.
Kopírovanie dát sa realizuje v najbližšom sídle servisného strediska spol. GAMO a.s.

SLA podpora našich špecialistov v slovenskom jazyku, denne v čase od 08:00 do
16:00
Operátori poskytujú kvalifikovanú podporu používateľom, pri riešení požiadaviek koncových používateľov.
Podpora sa týka práce s riešením SafePrivateDrive a neobsahuje podporu koncových zariadení (PC/NB).

Cenník platný od 1.2.2021

