
EASY Pilvipalvelin on suomalaisille yrityksille suunniteltu palvelinratkaisu,
jossa yrityksen tärkeät ohjelmistot ja dokumentit siirretään pilvikäyttöisiksi. 
Palvelun toteuttaa suomalainen varmuuskopioinnin pitkäaikainen 
ammattilainen. Voit huoletta luottaa, että tietosi ovat varmassa tallessa ja 
pysyvät maamme rajojen sisällä.

Tärkeät tiedostot ja ohjelmat säilyvät turvallisesti suomalaisessa palvelin-
hotellissa – ja pääset niihin käsiksi mistä vain nettiyhteyden avulla. 
Automaattinen varmuuskopiointi tekee EASY:n käytöstä huolettoman ja 
sinä voit keskittyä olennaiseen.
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Käytä sovelluksia ja dokumentteja pilvestä

EASY Pilvipalvelin soveltuu erinomaisesti toiminnan-
ohjaus- ja taloushallintaratkaisuiden ja monien 
muiden ohjelmistojen käyttöön pilvestä. Palvelun 
sisältämän EASY Tiedostopalvelin -ratkaisun avulla 
käytät dokumentteja aivan kuin ne sijaitsisivat 
paikallisesti omalla koneellasi tai perinteisellä 
toimiston tiedostopalvelimella, suoraan Office-
sovelluksista.

Avaa yhteys tietoihisi mistä vain

Palveluun liitettävä EASY Web Access -toiminto 
mahdollistaa tietojen käytön mistä vain. Sinun 
tarvitsee vain avata web-selain ja surffata osoittee-
seen, ilmoittaa käyttäjätunnuksesi ja salasanasi – ja 
olet yhteydessä sovelluksiin ja dokumentteihisi. Voit 
siis käyttää palvelua työkoneeltasi, puhelimellasi, 
kotikoneellasi tai tarvittaessa vaikka nettikahvilan 
koneelta.



EASY PILVIPALVELIMEN AVULLA:

•  Yrityksenne ei tarvitse investoida ylläpidettäviin laitteisiin.

•  Yrityksenne varmuuskopiointi hoidetaan automaattisesti kotimaisen toimijan puolesta.

•  Yrityksenne asiakirjat ja ohjelmat säilyvät turvallisesti suomalaisessa palvelinhotellissa.

•  Voitte muokata järjestelmää tarpeidenne mukaiseksi ilman, että koko palvelinta tarvitsee uusia.

•  Yrityksenne työntekijät voivat käyttää ohjelmia ja tiedostoja mistä vain, myös mobiilisti 

    matkapuhelimilla ja tableteilla (Windows, Android, iOS). Käyttöoikeudet ohjelmiin ja tiedostoihin 

    muokataan samalla lailla kuin aikaisemminkin.

EASY PILVIPALVELIMESSA ON:

•  Rajaton käyttöoikeus 24/7.

•  Haluamanne määrä tallennustilaa dokumenteille ja ohjelmille.

•  Automaattinen varmuuskopiointi ja tietojen palautus helposti.

•  Palautuskierto 14 vuorokautta.

•  Asiakaspalvelu: arkisin 8 - 17, suomenkielinen (vastauspalvelu 24/7)
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Alusta: VMWare

Käyttöjärjestelmät: Windows Server 2008 R2, Windows Server 
2012 R2, Windows Server 2016

Muisti: 1–64 GB RAM

Levytila: Min. 40 GB

vCPU (2,4 GHz): 1–8 kpl

Yhteystavat: Remote Desktop, Web Access
Site-to-site-VPN
SSL VPN

Data centerin sisäinen 
verkkokortti, nopeus:

10 Gbit

Verkkokortti, lkm: 1–4 kpl

Hallintaominaisuudet: Remote desktop, Webportal, Mobile

Optinen asema: DVD-ROM, ISO-image -levyasema

Tavoitekäytettävyystaso: 98 %

Asiakaspalvelu: arkisin klo 8 - 17, suomenkielinen

Varmuuskopiointi: Päivittäin

Varmuuskopioinnin palautus: 14 vrk

Tietovaraston sijainti: Storage IT:n Datacenter, Suomi

TEKNISET TIEDOT:

Haluatko saada
heti lisätietoja EASY:stä?

030 6284 650
Soita myyntipalveluummeja kysy lisätietoja.

VEEAM-VARMUUSKOPIOT

EASY Pilvipalvelimilta otetaan 
varmuuskopiot joka yö Veeam-
teknologialla. Kaiken tyyppiset 
palautustoimenpiteet suoritetaan 
Storage IT:n asiakaspalvelun 
toimesta, jolloin voit olla varma, 
että saat kaikki tietosi takaisin.


