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Aplikacija in baze v poslovnem
oblaku, backup, cenik
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3rd party apps

Hkom
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Form.Net TP

MS SQL

Lokalna baza in backup
Večinoma MS SQL Express licenca
Servisiranje lokalne baze

Form.Net TP 2
Aplikacijski strežnik, baza in backup so v oblaku (Slovenija,
poslovni oblak)
Ustrezna strojna oprema aplikacijskega, SQL in backup
strežnika
Zagotovljene MS licence (server, SQL) in backup
Centralni servis aplikacij, API-jev in baze
Drugim aplikacijam bo omogočeno povezovanje preko REST
API

LASTNOSTI OBLAKA
Form.Net2 bo deloval na SRC vCloud infrastrukturi
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Postavitev Form.Net TP v SRC vCloud prinaša vsaj naslednje
prednosti: WEB & Application server v ceni, 2 podatkovna centra
(Ljubljana in Kranj-Naklo), 99,9% razpoložljivost, zagotovljena
informacijska varnost, UPS in agregat za primer električnega
izpada, vzdrževanje baz.

Baza MS SQL, ki se uporablja za Form.Net TP ne bo več delovala z
Express licenco, ki ima številne omejitve z vidika količine podatkov
in uporabe procesorjev, ampak s plačljivo standard licenco, ki je
všteta v stroške.

Tehnično SRC vCloud temelji na sodobnih HPE diskovnih rezinah in
diskovnih sistemih, podatkovni center pa je dosegljiv preko dveh
najetih linij z optičnimi vlakni, ki ju zagotavljata dva različna
operaterja. Firewall in DDOS zaščita.

STORITVE ZA SISTEME V OBLAKU
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Za sisteme v oblaku imamo 3 sklope storitev:
1.

upravljane storitve

2.

vzdrževanje, podpora in nadzor

3.

spremljanje varnostnih incidentov

Kvaliteto in varnost naših storitev v oblaku
zagotavljata pridobljena certifikata ISO 9001 in ISO
27001. Smo Cisco Cloud Managed Service Provider.
Storitve, ki so vključene v Form.Net TP 2 vključujejo
izvajanje backupa baz, varovanje pred kibernetskimi
napadi, API management platformo in zagotavljanje
rednih posodobitev aplikacijskih strežnikov in baz.
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Med pomembne storitve, ki uporabnikom olajšajo
delo sodi tudi servicedesk, kjer sodelavke v klicnem
centru prijazno poskrbijo za hitro in dosledno
reševanje težav znotraj izbranega SLA režima.

Sisteme v oblaku upravljamo v izbranem SLA režimu v sklopu blagovne znamke SRC
Smart:
1. SRC Manage - prevzem celotne infrastrukture (storitve) v upravljanje
2. SRC Operate - podpora, vzdrževanje, odprava napak v predvidenem času
3. SRC SOC - spremljanje in analiza varnostnih incidentov, odziv

OSNOVNE ZAHTEVE ZA FORM.NET TP 2 - UPORABNIKI
Za uporabo Form.Net TP 2 bodo morale organizacije zagotavljati
naslednjo lastno infrastrukturo:

Računalniki za Form.Net2:
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Karakteristike računalnika za Form.Net TP 2:
• OS: Windows 10 ali Windows 11
• min. 2 x core CPU
• min. 4GB RAM
• min. 120 GB HDD
• zaslon 1680x1050 ali več

Povezave:
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Na voljo morajo biti povezave z naslednjimi
karakteristikami:
• Povezava v internet minimalno 2 Mbs / 2 Mbs
• Delujoča h-kom linija

CENIK PRODUKTOV ZA FORM.NET TP 2
Cene za Form.Net TP 2

Licence in obstoječe storitve
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Cene licenc ostanejo nespremenjene.
• Cena licenc Form.Net TP se ne spreminja
• Mesečnih stroškov nadzora backup-a za uporabnike
Form.Net TP 2 ne bo več
• Storitev vzdrževanja lokalnih baz za uporabnike
Form.Net TP 2 ne bo več

Cene za API-je
• Cena API-jev bo določena glede na funkcionalnost in
povprečno obremenitev
• Cena bo fiksen mesečni strošek in ne bo oblikovana
po številu klicev / količini podatkov

Paket A

Paket B

Do 5GB (baza)

Nad 5GB (baza)

67 EUR

+10 EUR

Cena ne vsebuje DDV-ja

Cena ne vsebuje DDV-ja

na mesec

na mesec za vsakih 5GB

Paket vsebuje: strojna oprema v oblaku – aplikacijski in podatkovni strežnik, API
platforma, varnostna strojna in programska oprema – požarna pregrada, licenca za
programsko opremo MS Win server in MS SQL, osnovno vzdrževanje baze, UPS, backup,
redundantna linija, dva podatkovna centra
Cena velja na posamično lokacijo.

