Pohodlně a bez
starostí na

Váš ekonomický sytém Money provozujeme na našich
spolehlivých serverech. Díky přístupu přes internet
Vám umožníme pracovat odkudkoliv – od zákazníka,
z domova a nebo ze zahraničí.
Máme dostatek zkušeností a potřebné špičkové
technologie, abychom to zvládli. Kdykoli budete Váš
systém Money potřebovat, budete jej mít k dispozici
Vy i ti, které tím pověříte – pohodlně a bez starostí.

Proč používat SoftwareHosting.cz:
· 20 let zkušeností
· Získáte profesionální technické zázemí i podporu
pro Váš systém Money
· Máte Vaši vlastní pracovní plochu, ekonomický
systém i dokumenty vždy k dispozici – ze
zahraničí, z domova i z kanceláře
· Technická podpora je dostupná 24 hodin denně
· Nemusíte řešit investice do hardware a software
– tento problém necháte na nás
· Můžete využít řadu doplňkových služeb jako
e-mail, webhosting, VoIP volání nebo správu
koncových zařízení
· 100% bezpečnost dat
· Začít můžete od 790 Kč / měsíčně

Reference

Money cloud.easy

Money cloud.plus

Money cloud.max

Určeno pro verzi

Money S3

Money S3
Money S4

Money S3
Money S4
Money S5

Maximální počet
uživatelů

5

20

Neomezeno

Technická podpora

Po –Pá: 8– 18
Reakční doba 48 hodin,
helpdesk, e-mail

Po –Pá: 8– 18
Reakční doba 24 hodin,
helpdesk, e-mail, telefon

Nonstop 24/7, reakční
doba 8 hodin, helpdesk,
e-mail, telefon

Microsoft SQL

—

Express, Standard*

Express, Standard,
Enterprise*

Technické parametry

Sdílený serverový výkon

Dedikovaný serverový
výkon, SSD technologie

Dedikovaný serverový
výkon, SSD technologie

Externí integrace

—

Jsou možné

Jsou možné

Další aplikace

—

Jsou možné

Jsou možné

Cena / uživatel / měsíc

790 Kč bez DPH

990 Kč bez DPH

1 690 Kč bez DPH

Nejpohodlnější hosting
vašich aplikací

obchod@softwarehosting.cz
+420 234 710 132

Demo: demo.money.cz

*U tarifu Money cloud.plus je v rámci služby poskytována edice MS SQL Express. U tarifu Money cloud.max je od počtu 5ti uživatelů
v rámci služby edice MS SQL Standard. Zřízen služby je při závazku 12 měsíců zdarma. Rádi Vám připravíme individuální nabídku,
stačí nás kontaktovat.

