
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. 

Exchange online puhul on see maksimaalselt umbes 90 päeva

Miks, eraldi varundusteenus?
Microsoft ei taga Office 365 ja Microsoft 365 teenustele varundust, vaid 

hoiab ajutiselt kustutatud andmeid:

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

Pilve varundusteenuse kasutamiseks on vaja 3 asja:
Veeam Back-up for Office 365 litsentsi

Asukohta kuhu backup teha (Primendi pilvekeskkond Azure Blob, 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 1,48€ / kuus

Veeam kasutuslitsents on kasutaja põhine, kasutaja koguseid saab muuta jooksvalt ning tasu arvestus 
on kuupõhine

       kuni 30 kasutajat - 50€ / kuus

Teenuse esmaseadistuse tasu kokkuleppel

Andmed on võimalik varundada Primendi pilvekeskkonda või Microsoft Azure poolt pakutavale soodsale
Azure Blob kettamassiivile 

Varunduse perioodi saab klienti seadistada vastavalt soovile

Taastamine on kiire

Võimaldab taastada ka üksikuid faile.

Azure pilvekeskkonnas maksab 1TB  andmemahtu 20€ / kuus

Varundusteenuse monitooring ja haldus tenanti kohta maksab:

üle 30 kasutaja - 100€ / kuus

Andmete taastamine varundusest toimub tunnitasu põhiselt
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Rene Kaalo  |  Teenuste müügijuht 
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Kui äri nõuab ja leiad, et Office 365 andmed peavad olema 
varundatud, siis soovitame võtta kasutusele Primendi 
Varundusteenuse VEEAM tehnoloogial.

Tom Poppe
IT juht

Oleme Solinas juba aastaid oma 
peamise varundusteenusena 
kasutanud Veeami. Ja oleme 
tõdenud, et pilvekeskkonna 
varundamisel pole lihtsalt 
konkurentsi. Kui olime olukorras, 
kus hakkasime valima Microsoft 
365 varundamisele lahendust, tuli 
Veeami kasuks otsustamine 
kergelt. Oleme Veeam varunduse 
rakendamise usaldanud oma 
kauaaegsele partnerile Primendile 
ja saame kindlad olla, et meie 
pilveteenuste varundamine on 
turvaline.

Solina Grup on rahvusvaheline toidu-
ainetetööstuse ettevõte, mis toodab 
maitseainesegusid. Solina eesmärk on 
kasutada oma teadmisi ja kirge loomaks 
toidulahendusi, mis pakuvad tõeliseid 
toiduelamusi.
Solina Group on Primendi suurim 
varundusteenuste klient, enam kui 1100 
kasutajaga, kellele pakume Microsoft 
365 täisvarundusteenust Azuri.




