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Miért kell a MultiServer?

mert 
        - egy normál számítógépen fontos adatot
          tárolni  életveszélyes,
        - egy normál számítógép teli van vírussal, 
        - a normál számítógépben tárolt adatok
           időnként elvesznek,
mert
         - távolról is akarunk dolgozni, az 
            adatainkat mégis biztonságban akarjuk
            tartani,
         - azonnal mérleget akarunk látni, de a 
           könyvelőnk nem nálunk dolgozik,
mert minden vállalkozásnak kell 
         - számlát készíteni, banki fizetéseket
           figyelni,
mert sok vállalkozásnak van
          - több telephelye, amit össze akar
            kapcsolni,
mert sok vállalkozásnál kell
          - integrált kereskedelem és
             termelésirányítás,
mert mindenhol jó egy
          - központi címjegyzék,
          - központi fax,
          - központi e-mail,
          - központi naptár,
mert mindenhol kell 
          - egy kompatibilis office rendszer.

Mert az asztali gépekből álló
hálózatnak egy jó szerverre van
szüksége.

Miért jó a MultiServer?

mert
       - minden kapcsolata titkosított,
mert
       - a használata biztonságos,
mert
       - nem fertőzik meg a vírusok,
mert
       - távolról is elérhető,
mert
       - kezelése egyszerű és kényelmes,
mert
       - a legmodernebb technológiát használja,
mert
       - nagy teljesítményű, biztonságos
         adattárolója van,
mert
       - az alkalmazások készen vannak,
       - az alkalmazások telepítve vannak,
       - az alkalmazások össze vannak hangolva,
       - az alkalmazások azonnal használhatók,

mert
       - olcsó és mégis biztonságos,
       - olcsó és mégis sokat tud.

Mert a legjobb alkalmazásokat 
válogattuk össze.



Mi van a szerverben?
- Biztonságos adattároló,
     hogy az Ön adatai mindig megmaradjanak.
- Automatikus archiválás,
     hogy Önnek ne kelljen ezzel foglalkoznia.  
- Office csomag,   
     hogy Ön jogtisztán minden gépére
     telepíthesse.
- Pénzügyi és könyvelő rendszer,  
     hogy az Ön könyvelése mindig naprakész
     legyen. 
- Kereskedelem és termelésirányítás,           
     hogy Ön a vállalkozását irányítani tudja.
- Munkaszervező csomag,   
     hogy Ön és munkatársai  az  idejükkel
     gazdálkodhassanak.
- Internetes távmunka csomag, 
     hogy Ön és munkatársai bárhol tudjanak
     dolgozni.
- Adatbázis  és Web szerver,  
     hogy Ön professzionális alkalmazásokat
     használhasson.
- Fax szerver,   
     hogy Ön könnyedén tudjon körfaxot küldeni.
- Nyomtató szerver,  
     hogy Önnek a nyomtató mindig rendelkezésre 
     álljon.
- Tűzfal és címfordító szerver,   
     hogy Ön gépeit összekösse az internettel.
- Titkosító  szerver, 
     hogy Ön minden kapcsolatát automatikusan
     titkosítsa.

Egyszóval mindaz, amire Önnek a
 vállalkozáshoz szüksége lehet.

Miért biztonságos?

mert
     - minden kapcsolata automatikusan
       titkosított,
mert
     - az operációs rendszere és alkalmazásai
       érzéketlenek a windows-os vírusokra,
mert
     - az Ön adatait két független tárolón
       helyezi el,
mert
     - az operációs rendszer két független
       lemezről  indítható,
mert
     - két független adatcsatornája van,
mert
     - szünetmentes áramforrás tartozik hozzá,
mert
     - hosszabb áramkimaradás esetén a gép 
       automatikusan lekapcsol,
mert
     - automatikus mentési rendszere van,
mert
     - távolról is felügyelhető.

És mert ikerszerver alkalmazásával
auditálható katasztrófavédelem is
kialakítható.

Miért olcsó?

mert
     - az operációs rendszer nyílt forráskódú,
mert
     - az alkalmazások nagy része is nyílt
        forráskódú,
mert
     - az alkalmazásokért nem kell licencdíjat
        fizetni,
mert
     - csak egy jobb asztali gép árába kerül,
       és 10-15 felhasználót is kiszolgál,
mert
     - az alkalmazásokat nem Önnek kell
        telepíteni,
mert
     - az alkalmazásokat nem Önnek kell 
       összekapcsolni,
mert
     - az alkalmazásokat nem Önnek kell
        összehangolni,
mert
     - az alkalmazásokat nem Önnek kell
        letesztelni.

Mert mindezt mi már megcsináltuk.
Készen van, Önnek csak be kell
kapcsolni.


