
7 iemesli, kāpēc izmantot Primend Cloud

Primend Cloud
Tava uzņēmuma mākoņpakalpojumu sniedzējs.

Primend piedāvā privātu mākoņa vidi Jūsu uzņēmu-
ma lietotnēm, kuras nepieciešams lietot lokāli vai tās 
nav gatavas publiskajiem mākoņpakalpojumiem. 
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Izveidot un uzturēt datu centru ir dārgi, jo nepieciešams iegādāties aprīkojumu un algot tehniķus, 
lai instalētu un pārvaldītu datu centru.

Samazini izmaksas

Viena no lielākajām mākoņa priekšrocībām ir tā mobilitāte. Šis pakalpojums Jums un uzņēmuma 
darbiniekiem nodrošina elastīgumu strādāt no jebkuras atrašanās vietas.

Elastīgums

Primend Cloud tehniskais nodrošinājums garantē ātrāko sistēmu atjaunošanas laiku. Mēs spējam 
atjaunot lielizmēra serverus pāris minūtēs. 

Rezerves kopijas

Primend Cloud piedāvā ātrāko failu saglabāšanas iespēju. Operatīva uzglabāšana nepieciešama 
svarīgiem SQL datubāzes pakalpojumiem. 

Ātrākā failu uzglabāšana

Katram no Primend tehniskās komandas profesionāļiem ir ievērojama tehnisko darbu pieredze un visi 
ir sertificēti speciālisti. Visiem mūsu sistēmu administratoriem ir vairāk kā 10 gadu pieredze.

Tehniskā nodrošinājuma prasmes

Hybrid Cloud ir Primend Cloud un publiskā mākoņa pakalpojumu apvienojums. Primend Cloud piedāvā 
elastīgu pakalpojumu klāstu, lai droši izstrādātu populārākos Hybrid Cloud risinājumus. 

Hybrid Cloud

Primend ir Microsoft SPLA partneris, tāpēc mēs spējam piedāvāt elastīgus ikmēneša 
licencēšanas modeļus serveru sistēmām un gala lietotāja lietotnēm. 

Elastīga licencēšana
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Primend Cloud

KAPITEL ir viens no lielākajiem nekustamo īpašumu uzņēmumiem 
Baltijā, lielākoties pārvaldot biroju un komerciālo platību 
projektus kā attīstītājs, investors un īpašumu pārvaldnieks. 
KAPITEL darbojas lielpilsētās un nodarbina vairāk kā 50 
darbiniekus tā filiālēs Tallinā, Rīgā, Viļņā, Prāgā un Amsterdamā. 

Primend un KAPITEL vieno ilgtermiņa sadarbība IT jomā. 
Primend palīdzēja KAPITEL konsolidēt serveru pakalpojumus 
Primend Cloud datu centrā, apvienot atsevišķas sistēmas 
vienotā sistēmā, kā arī ieviest Office 365, Teams un SharePoint 
tiešsaistē intraneta un dokumentu pārvaldības vajadzībām. 
Priekš ERP KAPITEL izmanto Microsoft NAV, kas iebūvēts 
Azure, un atskaites tiek sagatavotas ar Power BI palīdzību.

KAPITEL ir lielisks piemērs tam, kā vislabāk izmantot 
hibrīdmākoni, kas ir Primend Cloud un Microsoft Azure publiskā 
mākoņa apvienojums. 

Rait Pallo
Kapitel CFO

Atsauces:

“Mēs meklējām IT sadarbības 
partneri, kas spētu mūs konsultēt 
IT jautājumos un palīdzēt mums 
ieviest jaunus pakalpojumus, lai 
uzlabotu savstarpējo saziņu mūsu 
uzņēmuma ietvaros. Mēs to 
panācām, izvēloties un ieviešot 
mums piemērotākos pakalpoju-
mus no Primend Cloud un Micro-
soft mākoņa.” 

TOPAUTO tirgū darbojas jau kopš 1994. gada un 
uzskatāms par pionieri multi-zīmolu biznesā. Plašs 
mazumtirdzniecības tīkls ir viena no TOPAUTO lielākajām 
priekšrocībām, pašlaik nodarbinot aptuveni 60 cilvēkus.

TOPAUTO ir Primend pilna servisa klients. TOPAUTO ir 
auto dīleris un priekš sava biznesa vajadzībām uzņēmums 
izmanto dīleru pārvaldības sistēmu (DMS) Automaster. 
Automaster tiek dēvēts par mantojuma sistēmu (legacy 
system), kam nepieciešama ļoti ātra datu uzglabāšana, 
operatīva datu atjaunošana ar rezerves kopijām un īpaši 
labas tehniskās zināšanas par šīs vides uzstādīšanu un 
uzturēšanu. TOPAUTO Automaster tiek uzturēts Primend 

Janel Sell
Topauto CEO

“Primend pilna servisa apkalpošana un 
Automaster uzturēšana iekš Primend 
Cloud mums garantē to, ka mums nav 
jāiegulda nauda vai laiks mūsu iekšējā 
datu centrā un tehniskajā personālā, 
kā arī, mēs varam pilnvērtīgi koncen-
trēties uz mūsu pašu biznesa 
nepieciešamo darbu izpildi.”


