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Stolní videotelefon

Databáze jako služba (Database as a Service)

Yealink SIP VP-T49G

SQLaaS

Kategorie:
Komunikační produkty
Yealink, www.yealink.com

Kategorie:
On-line nebo související služby
DataSpring, www.dataspring.cz

Přihlašovatel:
Joyce ČR, www.joyce.cz
výhradní dodavatel značky Yealink pro ČR a SR

Přihlašovatel:
DataSpring, www.dataspring.cz
tvůrce služby

Použití produktu: IP telefon Yealink SIP VP-T49G kombinuje stolní a videokonferenční
telefonní přístroj. Je určen pro běžnou komunikaci i pro komunikaci s manažery na pobočkách vaší firmy nebo se strategickými partnery, kde vhodně doplňuje videokonferenční řešení.
Popis produktu: Telefon je vlajkovou lodí Yealinku, vyznačuje se tenkým profilem
a velkým dotykovým IPS displejem s HD rozlišením 1 280 × 800 pixelů, kde můžete pohodlně vést videohovor se všemi detaily.
Telefon má integrovanou polohovací kameru s Full HD rozlišením 1 920 × 1 080 pixelů.
Kamera je navíc odnímatelná, lze ji přemístit třeba na vedlejší monitor.
Yealink SIP VP-T49G se může pochlubit také Bluetooth 4.0 a duální Wi-Fi (802.a/b/g/n),
rovněž výstupem HDMI nebo USB portem. Můžete tak nahrávat hovory nebo přenášet
snímky obrazovky.
Telefon má spoustu praktických funkcí, nechybějí programovatelná tlačítka s popisky
s diakritikou, centralizované notifikace, samozřejmostí je pokročilé zabezpečení vaší
komunikace.
Telefon je plně lokalizovaný pro český i slovenský trh včetně webové správy.
Zajímavé vlastnosti produktu:
■ Full HD kamera, polohovací a odnímatelná
■ 8" IPS LCD dotykový displej pro snadné ovládání
■ Integrované Bluetooth a Wi-Fi
■ HDMI výstup pro napojení monitoru/TV
■ USB port pro nahrávání komunikace
■ Pokročilé zabezpečení komunikace
■ Bohaté možnosti personalizace (vlastní pozadí, vlastní melodie, přiřazení fotografií
ke kontaktům…)
Záruka: dva roky
Cena (bez DPH): 18 341 Kč

Použití produktu: Služba SQLaaS nabízí podnikovou funkcionalitu s vysokou mírou flexibility a zaměřením na snížení celkových nákladů na vlastnictví (TCO), čímž nahrazuje
tradiční on-premise provozování databází. Nejčastější využití SQLaaS najde u ERP, CRM,
DMS či dalších aplikací provozovaných z datového centra. Služba je také vhodným řešením pro oblast BI, budování vlastních datových skladů a reportingu – vše bez investic
díky poskytování formou služby. Služba se provozuje z vlastního certifikovaného datového centra Tier III na technologiích a infrastruktuře DataSpring a s licencemi
Microsoftu.
Popis produktu: SQLaaS představuje řešení databáze Microsoft SQL poskytované formou měsíční služby s garancí vysokého SLA a nízkými provozními náklady. SQLaaS
zprostředkovává přístup k databázovému serveru Microsoft SQL Enterprise 2014, provozovanému v aplikačním SQL clusteru, který zajišťuje vysokou dostupnost řešení na
úrovni samotné databáze. Služba pokrývá kompletní provoz, správu databáze i optimalizaci infrastruktury včetně provisioningu, zálohování a monitoringu. Nabízené SLA
ohledně dostupnosti je na úrovni 99,9 %.
Zajímavé vlastnosti produktu:
■ Zpřístupnění funkcionalit řešení MS SQL Enterprise masovému trhu
■ Provozované jako SQL fail over cluster s vysokou dostupností 99,9 % v datovém
centru Tier III
■ Zálohování pomocí softwaru Simpana firmy Commvault
■ Provozované ve vlastním vyhrazeném prostředí, nikoliv pouze jako instance ve sdíleném DB serveru
■ Vysoká flexibilita
a škálovatelnost
■ Nižší TCO až
o 70 % ve srovnání
s tradičním pojetím on-premise
Cena (bez DPH):
od 3 900 Kč měsíčně,
parametry služby:
od 1 jádra + 4 GB RAM
(vhodné pro účetní systémy + weby) až po
12 jader + 384 GB RAM
(třeba pro datové
sklady)

SQLaaS provozované
ve vyhrazeném zákaznickém prostředí
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