
Primend Backup pakalpojums

Datu dublēšanas jeb backup pakalpojums ir balstīts uz 
VEEAM tehnoloģijas.

Vairums Primend klientu ikdienas darbā izmanto Office 365 
sniegtos pakalpojumus, kā piemēram, Exchange Online, 
SharePoint Online, OneDrive for Business, Teams un Power BI.

Kāpēc izmantot atsevišķu datu dublēšanu?
Microsoft saviem Office 365 un Microsoft 365 pakalpojumiem nodrošina īstermiņa

datu dublēšanu:
Exchange Online maksimālais datu dublēšanas ilgums ir aptuveni 90 dienas 

SharePoint Online un OneDrive – aptuveni 60 dienas

Microsoft Teams pašlaik netiek nodrošināta datu dublēšanas iespēja

Kas ir VEEAM datu dublēšana priekš Microsoft Office 365?

Tā dod iespēju veikt datu dublēšanu visiem Office 365 lietotājiem, ieskaitot visus vai atsevišķi izvēlētus 

pakalpojumus 

Tā nodrošina datu dublēšanu uz cenas ziņā izdevīgās Azure Blob diska vietas, ko piedāvā Microsoft Azure 

Lietotājs pats var uzstādīt sev nepieciešamo datu dublēšanas periodu

Datu atjaunošana ir ļoti ātra

Nodrošina arī datu atjaunošanu konkrētiem failiem

Datu dublēšanas pakalpojuma lietošanai nepieciešamas 3 lietas:

VEEAM datu dublēšanas priekš Office 365 licence

Lokācija, uz kuru veikt datu dublēšanu (Azure, cits mākoņpakalpojums, personīgais serveru centrs) 

VEEAM uzstādīšanas un atbalsta partneris

Kā tiek licencēta VEEAM datu dublēšana priekš Office 365 
un cik tas maksā?

Licence vienam VEEAM lietotājam maksā 1.31€  / mēnesī

VEEAM lietotāja licence ir paredzēta vienam lietotājam. Lietotāju skaitu var mainīt jebkurā mirklī un cena 
tiek aprēķināta mēneša ietvaros.

1TB datu vieta Azure mākoņvidē izmaksā aptuveni 20€ / mēnesī

Back-up pakalpojuma (rezerves kopiju izveide) administrēšana un monitorings vienam nomniekam izmaksā:

        līdz 30 lietotājiem (ieskaitot) - 50€ / mēnesī

        vairāk kā 30 lietotājiem - 100€ / mēnesī

Maksa par pakalpojuma sākotnējo uzstādīšanu ir atkarīga no projekta apjoma

*Pakalpojums ietver datu atjaunošanas veikšanu, kas realizējama stundas laikā. 

Par papildu stundām tiek piemērota stundas likme.
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Ja uzņēmumam nepietiek ar esošo Office 365 datu dublēšanu 
vai nepieciešams ilgāks datu dublēšanas periods, mēs 
iesakām Primend datu dublēšanas pakalpojumu, kas balstīts 
uz VEEAM tehnoloģiju.




