
ADVANCED 
PROTECTION KEY

ANTIVIRUS IN POSODOBITVE
Nadzor preko centralizirane konzole za 
analizo stanja zaščite delovnih postaj in 
sistemskih posodobitev.

DOSTOPI UPORABNIKOV
Konfiguracija pravilnega profila dostopa do 
informacijskih virov podjetja, ki omogoča 
zadovoljitev potreb glede varnostnih zahtev.

POVRNITEV VARNOSTNIH KOPIJ IN HRAMBA
Varnostno kopiranje celotnih sistemov in njihovih 
podatkov se redno spremlja in v primeru okvare 
nemudoma ponovno vzpostavi.

OMREŽJE IN FIZIČNA INFRASTRUKTURA
Analiza in prilagoditev za pravilno vzdrževanje strojne 
opreme in razdelitev omrežja podjetja z namenom 
zagotavljanja varnosti informacijskih sistemov.

SISTEMSKI DNEVNIKI
Uporaba posebnih programskih agentov, 
ki v skladu z zakonom (GDPR) vzdržujejo 
dostopne informacije, ki se nanašajo 
na sistemske administratorje.

Želite biti prepričani o vašem 
IT sistemu?
Izdelek KEYCHECK je prvi korak preverjanja 
ustreznosti sistemov strojne in programske 
opreme, ki so prisotni v vašem podjetju, s 
pregledom naših tehnikov. Po opravljenem 
pregledu, bo izstavljeno poročilo in podroben 
projekt posodobitve, s katero bo mogoče 
dostopati do vseh storitev Softb1te:

KEYCHECK omogoča dostop do vseh produktov
linije ADVANCED PROTECTION KEY, namenjene varnosti, učinkovitosti 
in skladnosti z zakonskimi predpisi (GDPR).
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NAROČILO PREDHODNE ANALIZE INFRASTRUKTURE

 PODJETJE:
 ID za DDV:     IT
 IT Davčna številka:
 Naslov:
 Email:
 Telefon:
 Mobilni telefon:
 Stik - Kontakt:
 Lokacija preverjanja:
 Svetovalec GDPR:
 Najem opreme

Glede na to, kar je bilo dogovorjeno vnaprej, pooblaščamo podjetje Softb1te, Giulio Canzia sp, 
da preide na "KEY-CHECK: predhodno predhodno računalniško infrastrukturo", katere 
stroški bodo obračunani po fiksni ceni 120,00 EUR * brez slovenskega DDV / DDV (kjer se 
uporablja) za vsako strukturo. Elementi, ki so predmet predhodne analize, so naslednji:
• Preverjanje programske in / ali strojne infrastrukture
• Analiza rešitev za stranko v zvezi z vzpostavitvijo nove IT mreže, upravljanje programske opreme 
in opreme, ki je v lasti stranke in kot storitev gostovanje / nastanitev na Softb1te Datacenter 
• Ponudbe za prestrukturiranje IT infrastrukture stranke ali alternativno, oblikovanje platforme 
programske in strojne opreme, ki lahko opravlja naloge, potrebne za stranko, s poudarkom na 
varnostnih zahtevah podatkov na ravni omrežja in hrambe podatkov (varnostna kopija)

* V primeru, da so v zgodnjih fazah analize zaznani še posebej zapleteni elementi, bodo 
predstavljeni dodatni časi analize in s tem povezani stroški. V primeru nesoglasja naročnika, bo le 
ta lahko preklical celotno analizo brez dodatnih stroškov.

Datum sprejema__________________________                  ŽIG IN PODPIS

LASTNIK

Softb1te, Giulio Canzia s.p.
Partizanska Cesta 111 Sezana - 6210 - Slovenia
Tel./Fax  (italia) : 0039-040-9899001
Davčna Št./Vat. Id/Partita Iva:  SI 75462664

 ❏ DA       ❏ NO
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