
 

 

1 CHMURA  - JAK TO DZIAŁA? 

Jest to usługa dostarczona przez producenta oprogramowania w celu przeniesienia ciężaru instalacji 

wraz z użytkowaniem i administrowaniem oprogramowaniem i sprzętem komputerowym z klienta na 

usługodawcę.  

Najważniejsze zalety rozwiązania: 

1. Zamawiając tę usługę klient nie dokonuje instalacji oprogramowania na własnym sprzęcie. 

2. Komputer lokalny służy jedynie do połączenia z wynajętym serwerem. Klient otrzymuje własny 

pulpit, na którym użytkuje program. 

3. Dane związane z użytkowaniem oprogramowania są także zapamiętane na serwerze. Dlatego są 

bezpieczne i użytkownik nie musi pamiętać o ich archiwizacji. 

4. Można uzyskać wiele dostępów jednoczesnych do aplikacji. Może pracować w tej samej chwili 

pracownik, menedżer, księgowy i właściciel. Ilość dostępów jednoczesnych zależy jedynie od 

ilości wykupionych licencji. 

5. Moc komputera lokalnego nie wpływa na szybkość pracy. Wszelkie obliczenia wykonuje serwer. 

Nie ma więc szczególnych wymagań jeśli chodzi o wydajność komputera lokalnego. 

6. Komputer lokalny wykorzystywany jest do wszelkich innych prac, takich jak: odbieranie poczty, 

przeglądanie internetu, użytkowanie innych programów (Microsoft Office itp.). Pulpit serwera 

służy wyłącznie do wykorzystania oprogramowania Forteca. 

7. Dla firmy wielooddziałowej jest to doskonałe rozwiązanie pozwalające skupić dane ze wszystkich 

oddziałów w jednym miejscu. Umożliwia do globalne raportowanie i analizę danych. 

8. Awarie komputera lokalnego nie mają żadnego wpływu na jakość i bezpieczeństwo danych. Po 

stwierdzeniu awarii wystarczy postawić nowy komputer i zalogować się na serwer, kontynuując 

natychmiast pracę. 

9. Do pracy potrzebne jest oczywiście łącze internetowe. W przypadku awarii internetu można 

posłużyć się łączem zapasowym np. z telefonu komórkowego skonfigurowanego jako router. 

10. Oprogramowanie biznesowe FortecaN8 jest użytkowane przez wielu klientów w oparciu o 

wykorzystanie chmury. 
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2 OFERTA I KOSZTY 

W ramach usługi oferujemy: 

1. Gotowy pulpit do pracy na skonfigurowanym przez nas serwerze. 

2. Serwer wraz z oprogramowaniem jest przez nas kompleksowo serwisowany i administrowany. 

3. Wszelkie czynności związane z oprogramowanie takie jak:  

 

- aktualizacje oprogramowania 

- rozwiązywanie problemów 

- dokonywanie poprawek na zamówienie 

- inne wg potrzeb 

 

wykonujemy w krótkim czasie ze względu na niczym nie ograniczony dostęp do serwera, bez 

zakłócania pracy użytkownika.  

4. Klient nie kupuje oprogramowania a jedynie płaci za jego użytkowanie bez żadnych ograniczeń 

czasowych. W dowolnej chwili może zrezygnować. Jednostką rozliczeniową jest miesiąc. 

5. Cena wynajęcia serwera wraz z usługą zarządzania  jest indywidualnie ustalana na podstawie 

potrzeb, a głównie ilości licencji związanych z użytkowaniem pulpitu serwera.  

 

 

W razie pytań służę wszelką pomocą 

Stanisław Smoleń 

605 786 513 

smolen@smcomputers.com.pl 


