
Kāpēc izvēlēties Primend biroja risinājumu?

Primend biroja risinājums

Pateicoties mākoņpakalpojumu tehnoloģijām, IT pakalpojumu 
izmantošana ir vienkārša, ērta un droša. 

Jauni rīki nodrošina datu piekļuvi no jebkuras vietas un ierīces, un, 
ja darba stacijai kaut kas atgadās, visi dati ir droši saglabāti 
mākonī. 

Nav nepieciešams birojā uzturēt serveri vai izmantot Primend Cloud

Servera iekārtas iegāde vai uzturēšana vairs nav nepieciešama

Individuālas servera licences vairs nav vajadzīgas, jo viss ir iekļauts Microsoft 365 komplektācijā

Vairs nav nepieciešama ikdienas atjauninājumu veikšana, jo pakalpojuma sniedzējs tos nodrošina pats

Vairs nav nepieciešama rezerves kopijas iekārta, programmatūra, uzturēšana un pārbaude

Office 365, Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for Business, Microsoft Teams

Vienkāršota klienta lokācijas tīkla izveide, jo pietiek ar vidusmēra interneta pieslēgumu

Lietotājam ir piekļuve no jebkuras vietas bez VPN pieslēguma, vienkārši izmantojot 
savu datoru un kontu

Datoram vienmēr būs jaunākā Windows 10 operētājsistēmas versija, ieskaitot drošības 
atjauninājumus un vīrusu aizsardzību

Tūlītēja iespēja sākt izmantot visdažādākos Microsoft mākoņpakalpojumus

Iespēja iestatīt dažādus drošības rīkus

MFA – Multi Factor Authentication (daudzpakāpju autentifikācija) nodrošina piekļuvi Office 365 
pakalpojumiem arī ārpus uzņēmuma iekšējā tīkla

ATP – e-pasta pielikumu un hipersaišu pārbaude, lai izvairītos no vīrusprogrammām un paroļu zādzības

DLP – ierobežo personīgās un kredītkaršu informācijas tīšu vai netīšu noplūdi e-pastā

MDM – nosaki pats vai uzņēmuma datus drīkst izmantot uz personīgajām iekārtām, kā arī attālināti izdzēs 
iekārtu, nozaudēšanas vai zādzības gadījumā

Viedierīču PIN kods  – dod iespēju pāriet uz standarta PIN pieprasījumu viedierīcē, ja lietotājs savā 
viedierīcē izmanto uzņēmuma lietotnes un informāciju



SAZINĀTIES

Mārtiņš Jurjāns | Uzņēmuma vadītājs 

martins.jurjans@primend.com

Lai arī visi novērtē pēc iespējas ērtāku un vieglāku 
lietošanu, mēs neaizmirstam par drošību.

Risinājums nodrošina Jūsu darbiniekus ar jaunākajiem rīkiem un neskaitāmām iespējām 
kopdarba veikšanai.

Microsoft 365 Business Premium

Primend lietotāju atbalsts (lietotāju 

konsultēšana un instruēšana)

Pakalpojuma cena:

35 €   par lietotāju

Iekļauts:

Papildus pakalpojumi:

Datortehnika un biroja iekārtas 

Primend intranet risinājums




