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                    SISTEMA DE CÒPIES AL NÚVOL 2020 
 
 

 

 

 

TIPUS DE  CONTRACTE  EN 
 FACTURACIÓ MENSUAL 

QUOTA MENSUAL 

 
OPCIÓ 1 Servei mini ** 
OPCIÓ 2 Servei bàsic** 
OPCIÓ 3 Servei estàndard** 
OPCIÓ 4 Servei avançat** 

 
         15,80  € / mes 

         31,60 € / mes  
             63,20 € / mes 
             94,81 € / mes 

 

      **Consultar ampliacions per qualsevol modalitat.   
 

       

Servei mini:  250 GB  d’espai. Es guarden les últimes 15 còpies de seguretat que es realitzen 

diàriament (El servei mini tan sols es recomanat per professionals liberals o similar amb un 

sol pc amb sistema operatiu Windows XP, 7, 8 o 10 i que no utilitzin  servidor). 
 
L’empresa disposa d’una notificació diària assegurant que la còpia s’ha realitzat 
satisfactòriament, per poder avisar el nostre  servei tècnic en cas contrari. 
 
 

Servei bàsic:  250 GB  d’espai. Es guarden les últimes 15 còpies de seguretat que es 

realitzen diàriament (El servei bàsic tan sols es recomanat per empreses que treballin  amb 

un sol  disc dur del servidor). 

 

L’empresa disposa d’una notificació diària assegurant que la còpia s’ha realitzat 
satisfactòriament, per poder avisar el nostre  servei tècnic en cas contrari. 
 

Servei estàndard: 500 GB d’espai. Es guarden les últimes 30 còpies de seguretat que es 

realitzen diàriament. Vàlid només amb 1 servidor. 

 

L’empresa disposa d’una notificació diària assegurant que la còpia s’ha realitzat 
satisfactòriament, per poder avisar el nostre  servei tècnic en cas contrari. 
 
 
 
 
       
 

 
EMPRESA: 
CIF:  
OPCIÓ ESCOLLIDA: 
SIGNATURA/SEGELL: 
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Servei avançat: 2 TB d’espai.  Es guarden les últimes 30 còpies de seguretat que es 

realitzen diàriament. Vàlid només per 1 servidor. 

 

L’empresa disposa d’una notificació diària assegurant que la còpia s’ha realitzat 
satisfactòriament, per poder avisar el nostre  servei tècnic en cas contrari. 
 
 

 
 

              CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI: 
 

 

 Còpia de seguretat diària de tota la informació, inclosa la del servidor pel que fa a les carpetes. 

El servei de còpia (RPO i RTO) que oferim es Hyper-v, VMware per carpetes. 

 La còpia de seguretat es fa xifrada i comprimida igual que la connectivitat amb els nostres servidors. 

 El client disposa, com a mínim, d’un històric de 15 còpies al núvol amb possibilitat d'ampliar si es vol. 

 El sistema és automàtic i envia un mail al client i al proveïdor, diàriament, informant de l'estat de la còpia per 

si hi ha hagut algun tipus d’incidència. 

 En el cas d'una emergència, com per exemple: robatori, avaria en el servidor, virus, incendi o qualsevol altre 

tipus d’incidència, la còpia es podria recuperar del nostre host de forma immediata i el client podria estar 

treballant en qüestió d'hores amb tota la informació de l'última còpia diària. 

 Fibra òptica redundant de 4 GB (pujada) / 4 GB (baixada) amb Sais i servidors d’última generació també 

amb redundància. 

 

 Redundància de dos servidors, host de còpies, fibra òptica, Sais i seguretat amb xifrat d'alt nivell. 

 

OBSERVACIONS: 

 

* Es recomana que el client disposi de fibra òptica. 
* Es requereix que el servidor i la fibra òptica estigui operatius per poder pujar l’informació a diari. 
* Termini per iniciar al servei un cop contractat: A convenir 

 
 
 

 
NOTA: La mensualitat en curs es factura al inici del període mensual. 

 
 
 

IVA no inclòs 


