System Miner
Oferta na 2018 r.
Firma Encaps oferuje pełny proces konfiguracji, wdrożenia i utrzymania systemu Miner
udostępniając swoją infrastrukturę sprzętową.

Etapy współpracy z klientem
Współpracę rozpoczynamy od ustalenia potrzeb klienta. Dzięki wstępnej analizie procesów w
Państwa firmie jesteśmy w stanie skonfigurować zawartość systemu tak, aby można było
zacząć z nim pracę bezpośrednio po uruchomieniu. Konfiguracja obejmuje m.in. stworzenie
bazy danych, konfigurację kont i uprawnień użytkowników, określenie wrażliwych danych,
konfigurację automatycznego tworzenia kopii zapasowych zgodnie z wybranym pakietem, a
także ewentualne stworzenie wzoru zadań i projektów. Kolejny etap to udostępnienie
skonfigurowanej wersji testowej systemu Miner, dzięki której będą mogli Państwo odkryć zalety
naszego produktu.

Szczegóły oferty
System Encaps Miner proponowany jest w trzech pakietach: MinerLite, Miner i MinerPro.

miejsce na dane

MinerLite
5 GB

Miner
25 GB

MinerPro
100 GB

ilość użytkowników

15

nieograniczona

nieograniczona

kopia zapasowa bazy danych

codziennie

codziennie

codziennie

kopia zapasowa dokumentów

raz na miesiąc

raz w tygodniu

codziennie

bezpłatna pomoc techniczna

5 h / mc

bez ograniczeń

bez ograniczeń

dodatkowe funkcje

ograniczone

na zamówienie

pakiet na start

Orientacyjne ceny wdrożenia i utrzymania systemu (z utrzymaniem na serwerach Encaps)
opłata wdrożeniowa
opłata miesięczna

990 zł
59 zł

2990 zł
89 zł

od 9990 zł *
od 119 zł *

*dla oferty Miner Pro opłaty wdrożeniowa oraz miesięczna ustalane są indywidualnie w zależności od
ilości użytkowników oraz wybranych modułów dodatkowych. Podana cena przykładowa przy

założeniach konfiguracji: 100 użytkowników, dodatkowa aplikacja na smartfony, moduł automatycznej
komunikacji mail z klientami firmy(możliwe rozwinięcie o SMS), 2 sesje szkoleń dla kadry.

Aby poznać zalety
demonstracyjną.

systemu

Miner

przygotowaliśmy

bezpłatną

30-dniową

wersję

W okresie trwania umowy firma Encaps gwarantuje chronione miejsce dla plików (załączników,
dokumentów) o pojemności zgodnej z wybranym pakietem. Aby zapewnić maksimum
bezpieczeństwa wszystkie dane przechowywane w systemie Miner podlegają okresowej
archiwizacji (backup). Ponadto każdy klient jest objęty wsparciem technicznym oraz pomocą
dla użytkowników.

Usługi dodatkowe
Dla pakietów Miner i MinerPro dostępne są następujące usługi dodatkowe, wyceniane
indywidualnie:
• dedykowany serwer
• dodatkowe funkcje
• mobilny klient systemu
• szkolenie kadry
• assistance techniczny w miejscu wskazanym przez klienta
• personalizacja ergonomii i interfejsu systemu

Zapraszamy do kontaktu
Z chęcią zaprezentujemy system na spotkaniu demonstracyjnym i odpowiemy na Państwa
pytania.

+48 514 153 219

Encaps sp.j.
ul. Bażyńskiego 32/239
80-309 Gdańsk

biuro@encaps.pl

