Pohodlne a bez
starostí na

Váš ekonomický systém POHODA prevádzkujeme na
našich spoľahlivých serveroch. Vďaka prístupu cez
internet vám umožníme pracovať odkiaľ koľvek – od
zákazníka, z domova alebo zo zahraničia. Máme
dostatok skúseností a potrebné špičkové technológie,
aby sme to zvládli. Kedykoľvek budete svoju Pohodu
potrebovať, budete ju mať k dispozícii vy aj tí, ktorých
tým poveríte – pohodlne a bez starostí.

Prečo používať SoftwareHosting.sk:
· 20 rokov skúseností
· Získate profesionálne technické zázemie aj podporu
pre svoju POHODU

Referencie

· Svoju vlastnú pracovnú plochu, ekonomický systém
aj dokumenty máte vždy k dispozícii – zo zahraničia,
z domova aj z kancelárie
· Technická podpora je dostupná 24 hodín denne
· Nemusíte riešiť investície do hardware či software –
tento problém necháte na nás
· Môžete využiť rad doplnkových služieb ako e-mail,
webhosting, VoIP volanie alebo správu koncových
zariadení
· 100 % bezpečnosť dát
· Začať môžete od 24 EUR / mesačne

Meratex

meracia technika

POHODA cloud.easy

POHODA cloud.plus

POHODA cloud.max

Určené pre verziu

POHODA MDB

POHODA MDB
POHODA SQL

POHODA MDB
POHODA SQL
POHODA E1

Maximálny počet
užívateľov

5

20

Neobmedzené

Technická podpora

Po –Pia: 8– 18
Reakčný čas 48 hodín,
helpdesk, e-mail

Po –Pia: 8– 18
Reakčný čas 24 hodín,
helpdesk, e-mail, telefón

Nonstop 24/7, Reakčný
čas 8 hodín, helpdesk,
e-mail, telefón

Microsoft SQL

—

Express, Standard*

Express, Standard,
Enterprise*

Technické parametre

Spoločný serverový
výkon

Dedikovaný serverový
výkon, SSD technológia

Dedikovaný serverový
výkon, SSD technológia

Externé integrácie

—

Sú možné

Sú možné

Ďalšie aplikácie

—

Sú možné

Sú možné

Cena / užívateľ / mesiac

24 EUR bez DPH

40 EUR bez DPH

68 EUR bez DPH

*Pri tarife POHODA cloud.plus sa v rámci služby poskytuje edícia MS SQL Express. Pri tarife POHODA cloud.max je od počtu
5 užívateľov v rámci služby edícia MS SQL Standard. Zriadenie služby je pri záväzku 12 mesiacov zdarma. Radi vám pripravíme
individuálnu ponuku, stačí nás kontaktovať.

Najpohodlnejší hosting
vašich aplikácií

obchod@softwarehosting.sk
+421 233 325 690

