
> Oblidi’s de comprar, actualitzar i mantenir el servidor de la seva empresa

> Tot són avantatges

> Dades i aplicacions sempre disponibles > Trànsit il·limitat

> Flexibilitat i agilitat 
amb Windows Server 2012 R2 > Seguretat integral

Traslladi el cor del seu negoci al núvol i beneficiï’s dels avantatges en seguretat, eficiència, mobilitat i escalabilitat del servidor cloud amb accés a Internet 
il·limitat per a un ús empresarial habitual.

Estalviï espai a l’oficina i redueixi costos d’energia i recursos (comprar, actualitzar i mantenir estructures).

• Accés descentralitzat a aplicacions de gestió empresarial
• Treball col·laboratiu i intercanvi de fitxers amb clients i 

col·laboradors
• Suport de documents i informació crítica
• Entorns de teletreball

Podrà donar accés a treballadors, clients i col·laboradors sense 
preocupar-se per l’ample de banda o el rendiment de les aplicacions.

El seu web podrà rebre un nombre il·limitat de visites.

La versió més recent del Sistema Operatiu de Microsoft l’ajuda a 
crear i desplegar aplicacions eficients, flexibles i escalables de 
manera fàcil.

Permet als usuaris accedir a la informació de forma segura i 
independent del mitjà d’accés.

Disposi de sistemes de protecció de la informació (firewall, antivirus 
i backup) perquè només hagi de preocupar-se pel seu negoci. A més, 
l’allotjament en centre de dades especialitzat li assegura les millors 
garanties de seguretat: subministrament ininterromput d’energia, 
climatització, antiDDoS...

El seu sistema està monitoritzat i atès des del nostre centre de suport 
tècnic en horari 24/7.

>> SOLUCIÓ PER A SERVIDOR CLOUD

>> Solucions  PCBOX
Servidor Cloud autogestionat

Servidor Cloud gestionat

A PCBOX trobarà totes les solucions a les necessitats tecnològiques de la seva empresa.  
Dediqui el seu temps a rendibilitzar el seu negoci, de la seva tecnologia ens encarreguem nosaltres.

InformÀtica PER A LA SEVA EMPRESA

Consulti preus... 
Posi’s en contacte amb nosaltres!

Consulti preus... 
Posi’s en contacte amb nosaltres!



>> SOLUCIONS A MIDA PER A SERVIDOR CLOUD
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AUTOGESTIONAT GESTIONAT
Pla BASE AVANÇAT PREMIUM BASE AVANÇAT PREMIUM

Servidor  
Windows 2012 R2

Usuaris  
d’escriptori remot 2 admin  5 llicències 10 llicències 15 llicències

Disc SSD 100 GB 200 GB 300 GB 100 GB 200 GB 300 GB

Memòria RAM 2 GB 4 GB 8 GB 2 GB 4 GB 8 GB

CPU 1 vCPU a 2 GHz 
Intel Xeon

2 vCPU a 2 GHz 
Intel Xeon

4 vCPU a 2 GHz 
Intel Xeon

1 vCPU a 2 GHz 
Intel Xeon

2 vCPU a 2 GHz 
Intel Xeon

4 vCPU a 2 GHz 
Intel Xeon

Backup Opcional Complet

Firewall Software Software

Transferència Internet Il·limitada Il·limitada

Direccionament IP 1 IP pública 1 IP pública

Antivirus

Posada en marxa  
del servidor virtual

Administració del SO Opcional -

Virtualizació del servidor Opcional Opcional

Migració  
d’aplicació i dades Opcional -

Preu

AUTOGESTIONAT
A part de tots els beneficis que porta el Servidor Cloud, les modalitats gestionades proporcionen:

Administració del Sistema Operatiu:
• Configuració inicial i actualitzacions del SO
• Activació del servei Terminal Services
• Gestió d’usuaris
• Instal·lació d’agent i gestió de les polítiques de backup
• Gestió de polítiques de seguretat actives (firewall i antivirus)

Backup de dades: gràcies a la còpia de seguretat al servidor, les seves dades estaran protegides enfront la pèrdua per error o fallada. Podrà recuperar 
qualsevol arxiu de l’últim mes que hagi estat guardat prèviament.

Disponibilitat total: la interfície gràfica de Windows Server 2012 està especialment optimitzada per a la connexió a l’escriptori virtual des de qualsevol 
dispositiu (PC, mòbil o tauleta) per accedir des de qualsevol ubicació.

Migració: si ja disposa d’un servidor, pot realitzar una migració de dades i aplicacions al Servidor Cloud per disposar d’una rèplica del servidor 
original.

Més informació a www.pcbox.com/empresas


