
Automatické zabezpečení kompatibilní s GDPR
prostřednictvím spravované služby pro celý váš IT systém

Balíčky ochrany systému



Balíček 1 Balíček 2 Balíček 3

Antivirus
Tento řízený antivirus centrálně spravuje počítač, poskytuje aktualizace a sleduje hroz-
by. Kromě vyhledávání virů, spywaru, rootkitů nebo malwaru jsou také kontrolovány 
hrozby e-mailového provozu a zobrazování webových stránek.*

√ √ √

Sledování
Monitorujeme váš počítač a informujeme vás, pokud je třeba jednat. Hardware, soft-
ware a sítě jsou monitorovány, což minimalizuje výpadky systému. Zvyšuje se stabilita a 
dostupnost a vaši zaměstnanci mohou bezstarostně pracovat.*

√ √ √

Správa oprav

Zajišťujeme, aby byly nahrány všechny hlavní aktualizace zabezpečení a funkcí pro 
operační systémy Windows a 40 nejdůležitějších standardních aplikací. Zastavte 
nepříjemné aktualizační zprávy a zároveň zvyšte zabezpečení svých systémů.*

√ √ √

Dálková správa
S naší službou vzdálené údržby můžete ušetřit cestovní náklady a příjezdovéčasy. 
Během několika minut se můžeme připojit k vašemu počítači a najít problémy a zajistit 
jejich vyřešení. Měsíční balíček obsahuje až 30 minut vzdálené údržby počítače.*

√ √

Zálohování v cloudu

Všechna důležitá data vašeho počítače jsou pravidelně zálohována v šifrované podobě v 
německém datovém centru. I v případě ztráty dat z počítače nebo jiného elementárního 
poškození jsou vaše data v bezpečí. Pravidelně kontrolujeme 100% funkčnost zálohová-
ní dat. V případě problémů je zahrnuto řešení potíží. Součástí balíčku je 100 GB.

√

Ihre monatlichen Kosten (je PC): 14 € 20 € 30 €

Měsíční náklady na každý další počítač: 
Měsíční náklady na dalších 100 GB na počítač, které mají být zálohovány: 

+ 10 € + 15 € + 25 €�
+ 5 €

* Pro tyto produkty platí: Centrální správa v jednom rozhraní. Nejsou vyžadovány žádné drahé zálohy: platíte pouze za měsíční použití a můžete kdykoli zrušit. 
Ochrana údajů „Vyrobeno v Německu“: Vývoj, podpora a provoz těchto výrobků probíhá v Německu na 100 %.

Balíčky ochrany systému 
PC



Balíček 1 Balíček 2 Balíček 3

Antivirus

Tento řízený antivirus centrálně spravuje váš systém, poskytuje aktualizace a sleduje 
hrozby. Kromě vyhledávání virů, spywaru, rootkitů nebo malwaru jsou také kontrolovány 
hrozby e-mailového provozu a zobrazování webových stránek.*

√ √ √

Sledování
Sledujeme vaše IT systémy a informujeme vás, pokud je potřeba jednat. Hardware, soft-
ware a sítě jsou monitorovány, což minimalizuje výpadky systému. Zvyšuje se stabilita a 
dostupnost a vaši zaměstnanci mohou pracovat bezstarostně.*

√ √ √

Správa oprav

Zajišťujeme, aby byly nahrány všechny hlavní aktualizace zabezpečení a funkcí pro 
operační systémy Windows a 40 nejdůležitějších standardních aplikací. Zastavte 
nepříjemné aktualizační zprávy a zároveň zvyšte zabezpečení svých systémů.*

√ √ √

Dálková správa

S naší službou vzdálené údržby můžete ušetřit cestovní náklady a příjezdové časy. Během 
několika minut se můžeme připojit k vašemu počítači a najít problémy a zajistit jejich 
řešení. Měsíční balíček obsahuje až 30 minut vzdálené údržby počítače.*

√ √

Zálohování v cloudu

Váš server zálohuje všechna data každou noc prostřednictvím zabezpečeného připojení 
k internetu k našemu cloudu. Pokud váš server selže, můžeme vám váš systém 
zpřístupnit jako kompletní terminálový server do 4 hodin (v rámci naší pracovní doby) 
prostřednictvím našeho cloudu – dokud váš server znovu nebude spuštěn. Součástí balení 
je 500 GB.

√

Ihre monatlichen Kosten (je Server): 77 € 110 € 199 €

Měsíční náklady na každý další server: 
+ dalších 500 GB na server, které mají být zálohovány prostřednictvím  
cloudového zálohování: 

+ 45 € + 80 € + 150 €�
+ 58,50 €

Všechny ceny jsou ceny v EUR bez zákonné DPH.

Balíčky ochrany systému 
Server

Naše varianta hotline paušálu

Pokud se rozhodnete pro náš „System Protection Server - Package 2“ a navíc použijete všechny počítače 
(alespoň 5) v síti a variantu „System Protection PC - Package 2“, obdržíte hotline flat (= bezplatnou 
neomezenou kvótu volání na hotline).



Klaes CZ s.r.o. | Pod Horou 319/3 | CZ-274 01 Slaný
Fon: +420 312 522 152 | Mail: klaes@klaes.cz | Web: www.klaes.cz

Chtěl bych použít následující služby od Horst Klaes GmbH & Co. KG:
(následující řádky vyplní vaše kontaktní osoba Klaes)

Počet počítačů Varianta balíčku (1-3) Měsíční jednorázová cena za PC v balíčku Celkové náklady za měsíc

Celkové měsíční náklady na ochranu PC:

Počet serverů Varianta balíčku (1-3) Měsíční jednotková cena za server v balíčku Celkové náklady za měsíc

Celkové měsíční náklady na ochranu serveru:

Společnost, Adresa

Datum, Podpis zákazníka

System Protection - PC

Systemschutz - Server

Jednorázové 
náklady na nastavení:

Celkové měsíční 
náklady:


