Primend Varundusteenus
See on varundusteenus VEEAM tehnoloogial
Enamus Primendi kliente kasutab oma igapäeva tööks Oﬃce 365
teenuseid. Nendeks on Exchange Online, SharePoint Online,
OneDrive for Business, Teams ja Power BI.

Miks, eraldi varundusteenus?
Microsoft ei taga Office 365 ja Microsoft 365 teenustele varundust, vaid
hoiab ajutiselt kustutatud andmeid:
Exchange online puhul on see maksimaalselt umbes 90 päeva
SharePoint online ja OneDrive puhul umbes 60 päeva
Microsoft Teamsi puhul, täna varundus puudub.

Mis on VEEAM Back-up for Microsoft Oﬃce 365?
See võimaldab varundada kogu Oﬃce 365 tenanti kas koos kõikide teenustega või ainult valitud teenused
Andmed on võimalik varundada Microsoft Azure poolt pakutavale soodsale Azure Blob kettamassiivile
Varunduse perioodi saab klienti seadistada vastavalt soovile
Taastamine on kiire
Võimaldab taastada ka üksikuid faile.

Pilve varundusteenuse kasutamiseks on vaja 3 asja:
Veeam Back-up for Oﬃce 365 litsentsi
Asukohta kuhu backup teha (Azure, muu pilveteenus, oma serverikeskus)
Partnerit, kes Veeami seadistab ning sellele tuge pakub.

Kuidas Veeam Back-up for Oﬃce 365 litsentseeritakse ja
hinnastatakse?
Ühe Veeam kasutaja litsentsi hind on 1,31€
Veeam kasutuslitsents on kasutaja põhine, kasutaja koguseid saab muuta jooksvalt ning tasu arvestus on
kuupõhine

Azure pilvekeskkonnas maksab 1TB andmemahtu 20€
Soovitame varundada andmed Microsoft Azure pilvekeskkonda Azure Blob
Varundusteenuse monitooring ja haldus tenanti kohta maksab:
kuni 30 kasutajat - 50€
üle 30 kasutaja - 100€
Teenuse esmaseadistus on tasuta
* Teenus sisaldab kuni 1h andmete taastamisega seotud ülesandeid.
Lisanduv aeg arveldatakse tunnitasu alusel.
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Solina Grup on rahvusvaheline toiduainetetööstuse ettevõte, mis toodab
maitseainesegusid. Solina eesmärk on
kasutada oma teadmisi ja kirge loomaks
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Solina Group on Primendi suurim
varundusteenuste klient, enam kui 1100
kasutajaga, kellele pakume Microsoft
365 täisvarundusteenust Azuri.
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