AC CLOUD aplikace
Firemní portál - SharePoint
SLUŽBA FIREMNÍ PORTÁL
V PROSTŘEDÍ AC CLOUD
ZPŘÍSTUPŇUJE
VŠESTRANNÝ PORTÁLOVÝ
NÁSTROJ, KTERÝ
UMOŽŇUJE FIRMÁM
A ORGANIZACÍM
ZVÝŠIT TÝMOVOU
PRODUKTIVITU A ZAJISTIT
ZAMĚSTNANCŮM
SPOJENÍ S KOLEGY,
I KDYŽ JE MEZI NIMI
ORGANIZAČNÍ ČI
GEOGRAFICKÁ HRANICE.
SLUŽBU NABÍZÍME NA
PLATFORMĚ MICROSOFT
SHAREPOINT 2013
FOUNDATION.

Portálová řešení slouží pro efektivnější sdílení informací v rámci organizace
i pro komunikaci s externími partnery. Microsoft SharePoint je koncipován
jako ucelená platforma, nabízí celou řadu možností a s použitím pracovních
postupů (workﬂow) a několika seznamů lze snadno dosáhnout vysoké míry
automatizace celé řady interních procesů, které se normálně provádějí
manuálně. Velmi jednoduše lze vytvořit i týmové uložiště informací, kde mají
přístup jen patřiční zaměstnanci, kterých se téma či projekt týká.
Provoz služby je nepřetržitě monitorován a je garantována jeho funkčnost,
samozřejmostí je zajištění bezpečnosti dat. Servery systému jsou umístěny
v datovém centru na území České republiky s lokální podporou.

Komu je určeno
Společnostem, které řeší problém efektivního sdílení dokumentů a dat mezi
svými zaměstnanci, partnery či jinými právními subjekty.

Služba zahrnuje
PŘÍNOSY

• nelimitovaný počet uživatelů zdarma

• efektivní řešení sdílení
ﬁremních informací bez
počátečních investic se
spolehlivým provozem

• přenos dat bez limitu, denní záloha
• snadnou správu a obsluhu celého portálu přes internetový prohlížeč
• lokální technickou podporu v českém jazyce

• vysoká bezpečnost práce
s interními dokumenty,
týmová spolupráce
a informovanost napříč
celou organizací
• tvorba dokumentové
knihovny, týmového
kalendáře a ﬁremního
portálu s možností
delegace uživatelských
práv
• zadávání mezidivizních
úkolů a zobrazování stavu
jejich plnění
• plná mobilita (přístup
i mimo organizaci)
• poskytování technické
podpory v českém jazyce
• garantovaná dostupnost
99,9%

Firemní portál

• monitorování a dohled nad
funkčností 24/7

Tuto službu nabízíme ve čtyřech variantách dle rozsahu úložného prostoru
(5GB, 10GB, 50GB, 100GB).

• servery umístěny
v profesionálním datovém
centru v České republice

Každý z tarifů zahrnuje webový přístup pro neomezený počet uživatelů,
nelimitovaný přenos dat a denní zálohu.

• nabídka dalších
softwarových licencí
ﬁrmy Microsoft na bázi
měsíčního poplatku (email,
online komunikace)

Použité technologie
• Microsoft SharePoint Foundation
• značková hardwarová komunikační infrastruktura

• možnost individuální
implementace přesně
podle vašich potřeb
• řešení poskytované
stabilním partnerem
s 25 letými IT zkušenostmi

www.accloud.cz
obchod@accloud.cz

