
7 põhjust, miks valida Primend Cloud

Primend Cloud
Sinu ettevõtte pilveteenus.

Primend pakub privaatset pilvekeskkonda sinu 
ärikriitiliste rakenduste jaoks, kui soovid neid enda 
lähedal hoida ega pole veel valmis avaliku 
pilveteenust kasutama.

Madalamad kulud
Andmekeskuse rajamine ja haldamine on kulukas. Esiteks on vaja osta õige tehnika ning seejärel 
palgata inimesed seda seadistama ja hooldama.

Paindlikkus
Pilvandmetöötluse üks suurimaid eeliseid on mobiilsus. Teenus tagab sulle ja sinu töötajatele 
paindlikkuse teha tööd vabalt valitud asukohast.

Varundus
Primend Cloud tehniline seadistus garanteerib sinu süsteemide kiire taastusaja. Meil on võimekus 
taastada suured andmemahud vaid minutitega.

Kiire hoiustamine
Primend Cloud pakub kiiret hoiustamist. Kiire hoiustamine on vajalik missioonikriitiliste SQL 
andmebaaside teenuste juures.

Tehniline kompetents
Primendi tehnilise tiimi igal liikmel on tugev tehniline taust ning kõik on sertifitseeritud spetsialistid. 
Kõik meie süsteemiadministraatorid omavad üle kümne aastast kogemust.

Hübriidpilv
Hübriidpilv on Primend Cloud’i ja avaliku pilve teenuste kooslus. Primend Cloud pakub paindlikke 
lahendusi ehitamaks turvaliselt ülesse populaarseid Hübriidpilve lahendusi.

Paindlik litsentseerimine
Primend on Microsoft SPLA partner ning me pakume paindlikke kuupõhiseid litsentseerimismudeleid 
nii serveri süsteemidele kui ka lõppkasutaja rakendustele.



Primend Cloud

Kapitel on Baltimaade suurimaid kinnisvaraettevõtteid, mis 
tegeleb peamiselt ärikinnisvara projektide juhtimisega nii 
arendaja, investori kui ka haldaja rollis. Kapitel tegutseb 
pealinnades: meie Tallinna, Riia, Vilniuse, Praha ja Amsterdami 
ettevõtetes töötab kokku üle 50 inimese.

Primendil ja Kapitelil on pikaajaline IT-alane koostöö. Primend 
aitas Kapitelil konsolideerida serveriteenused Primend Cloud 
andmekeskusesse, konsolideerida erinevad süsteemid ühtseks 
süsteemiks, juurutas Office 365, Teams ja SharePoint Online’i 
siseveebi ning dokumentihalduse. Kapitel kasutab ERP 
aruandluseks Microsoft NAV lahendust, mis asub Azuris ning 
raporteerimine on teostatud Power BI vahendusel.

Kapitel on hea näide sellest kuidas võtta parim välja 
hübriidpilvest, miksides Primend Cloud teenused Microsoft 
Azure avaliku pilvega.

Referetsid

Rait Pallo
Kapitel CFO

Olime otsimas partnerit, kes 
aitaks meid infotehnoloogia 
alastes küsimustes. Eesmärgiks 
oli juurutada uusi teenuseid ning 
parendada ettevõtte siseseid 
tööprotsesse, et taga sujuv 
koostöö ja ettevõtte edukus. 
Saavutasime soovitu ühendades 
Primend Cloud’i ja Microsoft 
pilve teenused.

TOPAUTO on Eesti autoturul juba 1994 aastast alates, 
olles multi-bränd ettevõtte teerajajaks. Üle-eestiline 
edasimüüjate võrgustik on üks Topauto eeliseid, kus 
tänaseks töötab pea 60 inimest.

Topauto on Primendi täisteenuse klient. Topauto kui 
autode edasimüüja kasutab DMS programmiks 
Automasterit. Automaster on nn vanakooli lahendus, mis 
vajab väga kiiret varundamist, kiiret back-up’ist 
taastamist and väga kõrgel tasemel tehnilisi teadmiseid 
programmi seadistamiseks ja keskkonna haldamiseks. 
Topauto Automaser asub Primend Cloudis.

Janel Sell
Topauto CEO

Primendi täisteenus ja Automasteri 
majutus Primend Cloudis annab meile 
garantii, et meil puudub vajadus 
investeerida oma andmekeskusesse ja 
tehnilisse personali, ning saame 
keskenduda oma äri põhitegevusele.
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