Antykryzysowa Platforma Rozwiązań Technologicznych dla Samorządów
Partner Technologiczny: K3 System
Rozwiązanie: K3 Backup
I.
O FIRMIE
1. Nazwa firmy: K3 System Sp. z o.o.
2. Adres firmy: ul. Patriotów 303
3. Adres strony internetowej: https://k3system.com.pl/
4. NIP: 9521743814
5. Klasyfikacja działalności (kod PKD): 4666Z
6. Czy firma posiada dominujący udział kapitału krajowego?
TAK
NIE
7. Czy firma jest zarejestrowana lub posiada udziałowców zarejestrowanych w raju podatkowym?
TAK
NIE
8. Czy firma znajduje się w upadłości lub czy wobec niej toczy się postępowanie: o
upadłości, restrukturyzacyjne, sanacyjne?
TAK
NIE
9. Wartość przychodów ze sprzedaży za ostatni rok obrotowy w zł.:
a. Do 1 mln zł
b. Do 5 mln zł
c. Do 50 mln zł
d. Do 100 mln zł
e. Większa
10. Przybliżony stan zatrudnienia w firmie na dzień wypełniania formularza: 15 osób
II.
1.

O ROZWIĄZANIU
Nazwa Rozwiązania: K3 Backup

2.

Czy rozwiązanie technologiczne jest dostarczane w formie usługi:
TAK
NIE
Cel rozwiązania:

3.

ogłoszenie

Usługa K3Backup pozwala na szybką oraz w pełni zintegrowaną metodę tworzenia, a także przywracania kopii
zapasowych z chmury obliczeniowej.
Backup as a Service (BaaS) oferuje ochronę Twoich danych bez konieczności inwestycji w kosztowne i złożone systemy
backupowe.
4.

Korzyści rozwiązania z perspektywy samorządu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.

Wsparcie certyfikowanych inżynierów w języku polskim
Gwarancja przechowywania danych na terenie Polski
Data Center spełniające wymogi Tier III i SLA na poziomie 99,98%
Nielimitowany dostęp do licencji na wszelkie urządzenia (stacje robocze, serwery fizyczne, instancje chmurowe,
maszyny wirtualne)
Elastyczna umowa z krótkim okresem wypowiedzenia
Opłaty miesięczne OPEX - unikasz kosztownego i długiego procesu inwestycyjnego (CAPEX)
Brak kosztów inwestycyjnych
Dane przesyłane są szyfrowanym tunelem SSL, który tworzy się automatycznie
Plik z backupem jest zaszyfrowany za pomocą AES 256

Okres oferty specjalnej (min 6 miesięcy):

Antykryzysowa Platforma Rozwiązań Technologicznych dla Samorządów

str. 1

•
6.

Czas uruchomienia:
•

7.

Z rozwiązania będą korzystać przede wszystkim Przedsiębiorcy/Samorządowcy, którzy chcą tworzyć kopie
zapasowe swojego środowiska nie ponosząc kosztów związanych z zakupem sprzętu.

Koszty uruchomienia rozwiązania dla samorządu:
•

9.

3 – 4 tygodnie, zgodnie z przeprowadzonym przez specjalistów K3 System rozpoznaniem technicznym

Warunki udostępnienia rozwiązania:
•

8.

60 miesięcy

Koszt uruchomienia będzie wynikał z przeprowadzonego wcześniej rozpoznania technicznego

Koszty eksploatacji rozwiązania dla samorządu w ofercie specjalnej:
•

Koszt eksploatacji będzie wynikał z przeprowadzonego wcześniej rozpoznania technicznego

10. Eksploatacja:
•
•

Dostępność usługi (SLA) czas reakcji na zgłoszenie do 30 minut, czas usunięcia awarii do 12 godzin, miesięczna
dostępność usług na poziomie 99,98%
Wymagania, które musi spełnić samorząd/przedsiębiorca: utrzymanie u siebie infrastruktury lokalnej, sieciowej z
dostępem do internetu

11. Oferta po okresie obowiązywania oferty specjalnej:
•

Zakres udostępnionego rozwiązania w przypadku kontynuacji może być podobny, bądź dopasowany do potrzeb
klienta, oferta po upływie 3 lat i przedłużona na kolejne 2 lata na tym samym poziomie.

12. Referencje w administracji publicznej lub samorządowej:
Obecnie dostępne wyłącznie referencje biznesowe:
•
•
•
•
•

Wojskowa Akademia Techniczna
Pekao Bank Hipoteczny
Medicover Polska
PKO BP Finat
Mostostal Warszawa SA

Wszystkie referencje dostępne są na naszej stronie https://k3system.com.pl/wdrozenia/
13. Opis rozwiązania:
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K3 Backup
CO OFERUJE K3 Backup?

Usługa K3Backup pozwala na szybką oraz w pełni zintegrowaną metodę tworzenia, a także przywracania kopii zapasowych
z chmury obliczeniowej.
Backup as a Service (BaaS) oferuje ochronę Twoich danych bez konieczności inwestycji w kosztowne i złożone systemy
backupowe.

Korzyści
•
Wsparcie certyfikowanych inżynierów w języku polskim
•
Gwarancja przechowywania danych na terenie Polski
•
Data Center spełniające wymogi Tier III i SLA na poziomie 99,98%
•
Nielimitowany dostęp do licencji na wszelkie urządzenia (stacje robocze, serwery fizyczne, instancje chmurowe,
maszyny wirtualne)
•
Elastyczna umowa z krótkim okresem wypowiedzenia
•
Opłaty miesięczne OPEX - unikasz kosztownego i długiego procesu inwestycyjnego (CAPEX)
•
Brak kosztów inwestycyjnych
•
Dane przesyłane są szyfrowanym tunelem SSL, który tworzy się automatycznie
•
Plik z backupem jest zaszyfrowany za pomocą AES 256
Jakie wymagania musi spełnić urząd?
•
•
•

Mieć dostęp do internetu
Wskazać minimum 1 osobę do kontaktu z Firmą K3 System, odpowiedzialną za obsługę usługi, jej nadzór.
Zapoznać się z przekazanymi materiałami dotyczącymi obsługi rozwiązania oraz wziąć udział w szkoleniach
mających na celu praktyczne przekazanie wiedzy w jaki sposób z usługi korzystać

PIERWSZE 36 MIESIĘCY

•
•
•

Opłata za 1TB powierzchni 99 PLN brutto miesięcznie
Jedna maszyna wirtualna 24 PLN brutto miesięcznie
Jedna maszyna fizyczna 31 PLN brutto miesięcznie

NASTĘPNE 24
MIESIĄCE

Cena bez
zmian

Zakres obejmuje dobór odpowiednich modułów do problemu jaki chce klient rozwiązać. Wdrożenie usługi z integracją
infrastruktury klienta wynikać będzie z przeprowadzonego wcześniej rozpoznania technicznego u klienta
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