DiamondStore Online Storage
Online Storage betyder att data lagras i en virtuell box hos oss. Flera användare kan ladda upp och
ned innehåll genom FTP och storleken på lagringsplatsen är mycket skalbar.
Det här sättet att lagra data på är mycket effektivt när du behöver komma åt informationen snabbt
och där du befinner dig. FTP är en väl beprövad tjänst för att ladda upp och ned innehåll och har
funnits med de senaste 40 åren. Den är plattformsoberoende och kan därför användas var som helst.
Tjänsten kan också nås via en vanlig webläsare med hjälp av ftp-adressen.
Vanliga användningsområden:





Arkivering; Arkivera filer för längre eller kortare perioder och kom åt dem utan tidsödande
access problem
Filöverföring; För över stora filer till andra mottagare som ett alternativ till epost-bilagor.
Samla; Samla till exempel media filer och skapa ett eget mediabibliotek
Backup; Perfekt att använda när du behöver ta backup av data snabbt och lätt.

Säkerhet
För att behålla hög tillgänglighet så kopieras datan dagligen till minst en annan geografisk plats, vilket
betyder att datan är uppbackad och säker.

Priser
Startavgift per konto

200:-

Månadskostnad
Datamängd
Pris
Datamängd
Pris
1 GB
27:1 TB
2160:5 GB
47:1,25 TB
2607:10 GB
66:1,5 TB
3017:15 GB
83:2 TB
3874:20 GB
97:2,5 TB
4660:25 GB
111:3 TB
5374:30 GB
124:4 TB
6589:40 GB
149:5 TB
7500:50 GB
171:7,5 TB
10393:75 GB
221:10 TB
12143:100 GB
269:15 TB
15000:125 GB
311:20 TB
17429:150 GB
353:25 TB
20357:200 GB
446:30 TB
21857:250 GB
553:35 TB
24000:300 GB
660:40 TB
25714:400 GB
874:50 TB
30000:500 GB
1089:750 GB
1624:Alla priser är exkl. moms. Alla kontrakt gäller för en månad i taget. För påbörjad månad faktureras
hela månadsbeloppet. För belopp över 1000:- tillämpas månadsfakturering, för övriga gäller
kvartalsvis fakturering.

Tilläggstjänster
Content Delivery Network, CDN
Detta är en tjänst för att öka tillgängligheten på dina data när den behöver kommas åt från flera
geografiskt åtskilda platser.

Kontakt
För frågor och beställning kontaktar du AgeraIT på 0510–25095 eller support@agerait.se

