
Nespremenljiva in neizbrisljiva kopija
ključnih podatkov.

Oddaljena kopija vaših varnostnih kopij
na neodvisnemmediju.

Rezervni podatkovni center za hipno
okrevanje vašega poslovanja.

Podatkovni center, kjer sami upravljate virtualne
strežnike, za infrastrukturo poskrbimo.

V celoti pripravljen podatkovni center
za namestitev vaših aplikacij.

Skrbimo za vaše celotno okolje IT skozi
vsakdan, skrbimo za spremembe in ažurnost,
naročnik upravlja le še poslovne aplikacije.
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Flex IT - Celovit in varen
oblak po vaši meri

UPRAVLJANE STORITVE
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Kaj je Flex IT?
Flex IT je NIL-ov javni oblak in alternativa velikim. Ponuja praktično vse IT-storitve, ki jih manjša in srednje-velika
podjetja danes potrebujejo za poslovanje. Hkrati pa zagotavlja bistveno večjo prilagodljivost, hranjenje podatkov v
Sloveniji, najvišjo stopnjo kibernetske obrambe v okviru NIL-ovega varnostno operativnega centra (SOC) ter podporo in
pomoč, ki je le klic stran.

Flex IT vključuje
naslednje
storitve

● Infrastructure as a Service (IaaS) - podatkovni
center, kjer sami upravljate virtualne strežnike, za
infrastrukturo poskrbimo mi

● Platform as a Service (PaaS) - v celoti pripravljen
podatkovni center za namestitev vaših aplikacij

● Disaster Recovery as a Service (DRaaS) - rezervni
podatkovni center za hipno okrevanje vašega
poslovanja

● Backup as a Service (BaaS) - oddaljena kopija vaših
varnostnih kopij na neodvisnem mediju

● VAULTaaS - nespremenljiva in neizbrisljiva kopija
ključnih podatkov

● ITaaS – skrbimo za vaše celotno okolje IT skozi
vsakdan, skrbimo za spremembe in ažurnost,
naročnik upravlja le še poslovne aplikacije

https://www.nil.com/sl/podatkovni-center-in-racunalnistvo-v-oblaku/javni-in-hibridni-oblak/flex-it-javni-oblak/


Upravljanje vašega javnega oblaka je s Flex IT osnovano z
jasnim ciljem: Ponuditi storitve podatkovnega centra, ki je
od primerljivih rešitev varnejša, zanesljivejša, bolj
prilagodljiva, standardizirana možnost, podprta z najvišjo
ravnjo skrbi za IT infrastrukturo stranke, s storitvami NIL
Assist.

Obenem s platformo Flex IT pridobite tudi svetovalne in izvedbene storitve, s katerimi si olajšate prehod iz zasebne v javno
infrastrukturo, oziroma hkratno uporabo obeh infrastruktur v hibridnem oblaku.

Na platformi Flex IT tako lahko gostimo vaše aplikacije, ki so del vašega obstoječega zaprtega informacijskega sistema, ali
e-storitve, odprte v omrežje Internet.

“Prilagodljiva storitev s stalno
podporo in svetovanjem”

»Na voljo imate neomejeno
virov, plačate jih glede na

dejansko porabo«

» Razbremenite svoj IT – naj se vaši IT-strokovnjaki raje
ukvarjajo s svetlo prihodnostjo vašega podjetja «
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Prednosti Flex IT?

● prilagodljivost na konkretne potrebe naročnika,

● lokalna in vrhunsko usposobljena podpora, visoka
odzivnost,

● vnaprej dogovorjeni fiksni strošek, brez merjenja
obremenitve in transparentnost za nadgradnje,

● visoko kvalitetna oprema vodilnih proizvajalcev,

● najvišja varnost, vključno z razpoložljivim varnostno
operativnim centrom (SOC) 24/7,

● podatki v Sloveniji, omogočen hiter fizičen dostop in

● možnost upravljanja.

Prednosti za vaš IT oddelek:

● vi se osredotočate na razvojne in poslovne
procese, mi pa v sklopu storitev Flex IT vaš
informacijski sistem prevzamemo v popolno
upravljanje (spremljanje delovanja, odprava
napak, izvedba sprememb),

● platforma Flex IT je načrtovana za visoke
varnostne zahteve. Zanesljivosti delovanja je
primerna tudi za okolja z nizko toleranco do
tveganja,

● platformo prilagodimo vašim tehnološkim
zahtevam,

● zadostimo lahko potrebam tehnološko
kompleksnih aplikacijskih sistemov.

Poslovne prednosti Flex IT:

● Najbolj predvidljiva IT platforma v regiji, ki vam jo
zagotavljamo s kombinacijo tehnoloških (varna in
zanesljiva infrastruktura), procesnih (upravljanje
najvišje kakovosti) in pravnih (pogodbeno razmerje,
dogovorjene ravni storitev) gradnikov.

● Hitra zagotovitev infrastrukture in platforme v
javnem oblaku takoj po podpisu pogodbe, kar lahko
pomembno skrajša čas vašega prihoda na trg
oziroma pospeši vaš cikel internih inovacij.

● Optimizacija stroškov, ker se vaši najeti viri izvajajo
na dinamični infrastrukturi, storitve Flex IT
plačujete po porabi in potrebi, je ta zaradi boljše
izkoriščenosti tudi cenovno ugodnejša.

● Rešitev po vaši meri na platformi Flex IT ponujamo
višjo prilagodljivost vašim zahtevam - ne ponujamo
vnaprej določenih paketov storitve.
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O NIL-u:
NIL je mednarodno uveljavljen ponudnik naprednih rešitev in storitev s področij podatkovnih centrov, omrežij, računalništva v oblaku in
informacijske varnosti za poslovna in industrijska okolja, državno upravo, javne institucije in ponudnike telekomunikacijskih storitev. Za
svoje stranke povečujemo vrednost poslovanja s svetovalnimi storitvami, storitvami upravljanja, sistemsko integracijo in izobraževanji.
NIL zaposluje več kot 180 strokovnjakov in je del danske skupine Conscia Holding A/S.

Mi vam nudimo alternativo, ki odgovarja prav na vse spodaj naštete pomanjkljivosti največjih:

NIL-OV FLEX IT GLOBALNI VELIKANI

Prilagojeno naročniku. Razkorakmed ponujenimi storitvami in dejanskimi potrebami.

Praktično brez sprememb za ekipo IT. Povsem novo upravljanje.

Preverjena podpora uporabnikov NIL Assist z najvišjimi
SLA (Service Level Agreement) in transparentna
pogodba.
Vrhunski eksperti, lokalna podpora v Slovenščini.

Težje zagotavljanje višjih SLA, saj ponudniki vztrajajo pri
(ameriški) tuji pravni praksi, kar pomeni oteženo sklepanje
pogodb in reševanje zapletov.

Fiksni mesečni znesek, dogovorjen vnaprej. Neskončna uganka kompleksnega obračunavanja in nikoli
v naprej znan mesečni strošek.

Najvišji nivo informacijske varnosti, vključno z varnostno
operativnim centrom (SOC).

Glede varnosti upa naročnik na najboljše, hkrati je
prepuščen zaupanju tujcem in brez kakršnekoli kontrole.

Podatkovni center v neposredni bližini, v Sloveniji,
omogočen fizični dostop. Večja geografska oddaljenost podatkovnega centra.

Fleksibilnost. NIL najde ustrezno rešitev glede na
zmožnosti naročnika, ponudba prilagojena razmeram
slovenskega trga.

Nemoč in odvisnost od dobre volje gigantov, ki lahko
spremenijo svoja pravila in cene čez noč.

NIL prevzame breme upravljanja, ki pa je še vedno
prilagojen naročniku.

Za pomoč in podporo prepuščeni klicnim centrom širom
sveta.
Dolgotrajen postopek iskanja kompetentnega inženirja.
Del upravljanja možno prenesti le na tretjega ponudnika.

Zakaj izbrati NIL in Flex IT za upravljanje storitev v oblaku?

● Pomagamo vam uresničiti dejanske poslovne koristi oblakov.

● Poskrbimo za podporo (NIL Assist) in vam v okviru te podpore nudimo svetovalne
in izvedbene storitve.

● Zagotavljamo vam vrhunsko informacijsko infrastrukturo.

● Imamo bogate poslovne in tehnične izkušnje z vsemi modeli oblakov.

● Ponujamo vam tudi lasten model javnega oblaka.

● Smo specialisti za Microsoftove rešitve v oblaku.

https://www.nil.com/sl/storitve/podpora-in-soupravljanje/
https://www.nil.com/sl/storitve/podpora-in-soupravljanje/
https://www.nil.com/sl/varnost/varnostno-operativni-center-soc/
https://www.nil.com/sl/varnost/varnostno-operativni-center-soc/

