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Představujeme náš cloud computing
IT řešení budoucnosti

NOVACLOUD se zabývá 

implementací cloudových 
řešení ve firmách a vývojem 

vlastních produktů, které mají 
za cíl zásadně změnit způsob 
práce s informacemi. Díky 

cloudu lze dnes poskytovat 
online informace napříč celou 

firmou pro libovolná zařízení i 
pro jakoukoliv lokalitu. 

NOVACLOUD je mladá 

společnost působící na poli 
firemních cloudových 

informačních systémů. 
Snažíme se prostřednictvím 
cloudu a našich aplikací 

zajišťovat našim zákazníkům 
přístup ke všem potřebným 

informacím bez ohledu na 

místo, kde se právě nachází a 
zařízení, které právě má k 

dispozici (PC, MAC, 
Notebook, MacBook, 
smartphone, tablet atd..). A s 

tím spojenou ochranu dat, 
jejich zálohování a 

bezpečnost. Stovky a stovky 
firem mají dnes zaměstnance, 
zástupce, střediska a mobilní 

pracovníky i manažery, kterým 
chtějí poskytnout rychle a 

přesně informace nezbytné 
pro jejich práci, zakázky, 
zákazníky apod. Mnoho firem 

je zatíženo nákladným 
hardwarem, složitou správou 

sítí, zálohováním a 

zabezpečením dat 
roztroušených po 

jednotlivých instalacích. 
Naše služby se člení do 

čtyř hlavních oblastí, které se 

vzájemně prolínají a v 
jednotlivých projektech jsou 

většinou zastopeny všechny 
čtyři. 
Sdílení informací, Chráněný 

prostor NOVACLOUD, 
Mobilní řešení a aplikace a 

Propojování. 

Dejte nám možnost 
představit vám 
budoucnost!

NOVACLOUD

Pojďte se s námi 
pobavit o cloudu!
Vysvětlíme Vám, jak 
vše funguje a 
představíme Vám 
hlavní oblasti, které 
ovlivní chod Vašeho 
firemního IT.
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Sledujte nás na:

Twitter

Google+

LinkedIn
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Naše řešení
pro koho je to vhodné?

Malá a střední firma ocení 
možnost zřídit si profesionální 

server za zlomek ceny se všemi 
výhodami cloudu. Větší firmy využijí 
možnost definice kvalitní 

infrastruktury podle potřeb.
Firmy se zaměstnanci v terénu 

budou plně využívat dostupnost dat  
pomocí vzdáleného připojení přes 
jakýkoliv zdroj internetu.

Obchodním zástupcům naše 

cloudové řešení přináší nástroje, jak 
efektivně fungovat za pomocí 

mobilních zařízení. 
A nakonec se naše produkty 

hodí všem firmám, které by rády 

zvýšily výkon firemního IT, ale 
nemají zájem o nákladné investice 

do nových zařízení.

Naše služby
jak vlastně fungují?

Sdílení informací - je služba, 
která má za cíl zpřístupnit vybrané 

informace z Vašeho informačního 
systému Vašim stakeholderům 
(zákazníkům, dodavatelům, 

obchodním zástupcům, apod.). 
Data jsou bezpečně dostupná 

pomocí speciálního webového 
intranetu v režimu 24/7.

Chráněný prostor 
NOVACLOUD představuje 
bezpečné datové uložiště založené 

na bázi virtuálního nebo 
dedikovaného serveru. Tím dojde k 
nahrazení Vašeho firemního serveru 

cloudovým řešením. To dokáže 
obsluhovat Váš informační systém a 

pomocí vzdáleného připojení k 

němu můžeme přistupovat ze 
všech zařízení, která k tomu 

dostanou povolení. Již 
nepotřebujete složitý přístup do 
firemní sítě, ke všemu Vám stačí 

běžné připojení k internetu.
Mobilní řešení a aplikace 

přináší výše zmíněné služby do 
Vašich smartphonů a především 
tabletů. Naše nabídka B2B aplikací 

na míru se neustále rozrůstá. 
Efektivní využití tabletů Vám otevře 

nové možnosti.
Propojování je doplňková 

služba, která prováže Vaše PC a 

mobilní zařízení se službami, které 
používáte (e-mail, kalendář, 

kontakty, tiskárny, dokumenty,...).

Knihovna dokumentů - 
naše nejnovější řešení pro 
firemní dokumenty, 
doklady, prezentace, 
fotky, videa a další 
firemní materiály tak,  
aby byly aktuální verze k 
dispozici všem 
stanoveným uživatelům 
pro všechna zařízení - PC, 
MAC,  tablet, smartphone 
apod. Naše řešení také 
nabízí větší zabezpečení, 
ochranu a zálohování 
těchto dokumentů. 
Aktuální verze na 
jednom místě a stále po 
ruce. 

Věděli jste, že
pro přístup do našeho cloudu používáme 
několikanásobné ověření včetně 
bezpečnostních certifikátů a registrací 
jednotlivých zařízení?

Výhody našeho cloudu
Bezpečí dat - Vaše data jsou v 

cloudu neustále zálohována, 
spravována na nejmodernějších 

serverech a přístup k nim mají jen ti, 
kterým to umožníte. Nemusíte se 

bát ztráty, poškození nebo 
neoprávněného zneužití. Všechna 
rizika jsou v cloudu eliminována 

šifrovaným přístupem.
Snížení nákladů - cloudové 

řešení Vašeho IT přináší řadu úspor. 
Místo investic do drahých serverů 

budete platit pouze měsíční 

pronájem, který se stane okamžitým 
nákladem bez nutnosti odepisování. 

Zároveň ušetříte za provozní náklady 
serveru či za nákupy licencí.

Dostupnost - díky cloudu 

budou nyní Vaše data bez problémů  
dostupná 24/7 na různých 

zařízeních. K přístupu k nim Vám 
bude stačit přístup k internetu, 
kterým může být i WiFi nebo 

mobilní 3G.
Efektivita - cloudové řešení 

přináší s sebou i vyšší efektivitu Vaší 
činnosti. Dostupnost dat bude 
zajištěná odkudkoliv, což přináší 

možnost pracovat z domu. 
Nebudete závislí na pracovních 

stanicích.
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