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Solucions Cloud
Els avantatges del
núvol:
Escalabilitat i flexibilitat en
adaptar-se al creixement de les
empreses augmentant o reduint la
seva capacitat
d’emmagatzematge.
Reducció costos en no haver
d’invertir en grans infraestructures.
Al Cloud es paga pel que es fa
servir. Si creixo, el cost és més
gran perquè estic consumint més
recursos per generar més negoci,
però la diferència la marca la
capacitat de reduir l'escala,
consumint menys, i deixant de
pagar per aquells recursos que ja
no necessito.
Disponibilitat del servei 24x7
des de qualsevol lloc i dispositiu
amb accés a Internet.
Simplifica la gestió de recursos TI
(infraestructura, serveis,
programari com a Servei..)

Tot el què necessites al
núvol
La millora constant de les comunicacions i la disponibilitat de la xarxa de fibra òptica, ens porta a obrir
nous escenaris al núvol per aprofitar-ne els seus avantatges.
Des de Business Tic Consultoria, busquem la solució més adequada pel teu negoci per molt menys
del què t’imagines.
Sovint recomanem els escenaris mixtes: Infraestructura local pels sistemes que requereixin màxima
disponibilitat o connectivitat dins l’empresa. Solucions Cloud per tot allò que requereixi accessibilitat
externa, com a eina de seguretat de les dades (Backup) o per repartir costos, pagament per ús.
El nostre servei de Backup al núvol assegura tenir sempre la informació protegida i disponible en
qualsevol moment amb totes les garanties de seguretat i del RGPD. Una protecció total contra atacs
de virus o hackers i contra eliminació de dades per error.

Totes les solucions en un únic proveïdor

Seguretat garantida i disponible
des de l’inici de la implantació, fins
i tot quan la infraestructura física
pateix alguna incidència. Totes les
plataformes del núvol es troben
monitoritzades 24 hores al dia els
7 dies de la setmana.
Implantació ràpida utilitzant la
transferència d’imatges dels
servidors físics.
Innovació constant. Els
proveïdors solen incorporar els
nous serveis tecnològics al núvol i,
per tant, les empreses poden
beneficiar-se d’això per estar
sempre a l’última. A més, gràcies a
les actualitzacions automàtiques
sempre es disposa de l’última
versió del software.
Productivitat. El cloud computing
fa més àgils i eficaços el
processos de les PIMES i de les
gran empreses amb major
productivitat de les companyies.

Tenim el teu model de Servei al Núvol
IaaS (Infraestructure as a Service). Aquest model, que va ser el primer a utilitzar-se, disposa de recursos com màquines virtuals,
tallafocs, sistemes d’emmagatzematge … amb els quals es podran instal·lar i administrar les aplicacions que siguin necessàries. És
el proveïdor el que s’encarrega de la gestió i el client paga només pel que fa servir sense cost fix.
PAAS (Platform as a Service). En aquest model s’inclouen els serveis del IaaS, un servidor d’aplicacions i
una base de dades on s’ofereix tot el necessari per crear aplicacions i serveis per això, en general, és el més
popular entre els desenvolupadors.
Software as a Service (SaaS). És el model al qual s’han sumat la majoria d’empreses i consisteix en allotjar
les dades en els servidors d’una companyia TIC que gestiona el desenvolupament, el manteniment, les
actualitzacions, còpies de seguretat, etc. L’accés es fa a través d’un navegador web, és a dir, per Internet i, per tant, no necessita
instal·lar ni executar cap aplicació. S’utilitza habitualment per mantenir infraestructures de correu i web.
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