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GINIS Express v cloudu
Svoboda a bezpečnost na prvním místě.

Vyměňte stávající provoz systému za moderní, který přináší řadu výhod. Tedy cloud. Software instalovaný na 

počítači klade na vás jako uživatele mnoho starostí. Složitá je ochrana proti virům. Musíte řešit, jak je počítač 

starý, jaký má operační systém, zda je dostatečná kapacita disku. Někdy musíte čekat na  pomoc IT specialisty. 

Cloud znamená provozovat SW na vzdáleném datovém centru, které je velmi bezpečné. Na cloud postupně 

přechází i stát s vědomím značné úspory finančních prostředků za současného zvýšení kyberbezpečnosti.

Nastal čas přejít na cloud.

Umíte si představit, kolik starostí vás opustí, když přejdete na CLOUD?

Nebudete muset řešit: 

• Zálohování dat

• Odpovědnost za ztrátu dat 

• Nákup licencí

• Aktualizace software 

• Obnovu hardware

• Náklady na dopravu, cestovné

O CO SE JEDNÁ
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Obchodní název cloudové 

platformy od společnosti 

Microsoft. Ochrana dat je na 

maximální možné úrovni. 

Veškerá komunikace je 

šifrována a nikdo se k vašim 

datům nemůže dostat. 

Co je AZURE?GINIS Express v Microsoft AZURE
Ginis Express lze provozovat v Microsoft AZURE nebo u jiného 

poskytovatele cloudových služeb

Zejména pro obce menší či střední velikosti, příspěvkové organizace, 

které nedisponují hardwarovými či lidskými kapacitami pro provoz 

informačního systému. O správu systému se nechtějí či nemohou 

starat. Ušetří za proplácení cestovních náhrad. Sehnat externí účetní 

bude snažší.

Ginis Express v AZURE je provozován jako služba SaaS (Software as a Service).

Platíte za to, co opravdu potřebujete.

Jistota 

Zálohování  v cloudu je automatické. Pokud by vir napadl váš počítač, data obnovíte pomocí pár 

kliknutí.

Čas

Nemusíte čekat na IT specialistu, až vám nainstaluje aktuální verzi programu. Navíc získáte 

i metodickou podporu 5x8 (5 dní v týdnu, 8 hodin denně).

Bezpečnost

Veškerá komunikace je šifrována a k citlivým datům se nikdo nedostane. Zabezpečení cloud je 

v porovnání s vaším osobním počítačem na mnohem vyšší úrovni.

Svoboda

Nemusíte pracovat jen ze své kanceláře. Do systému GINIS se přihlásíte odkudkoli. Stačí jen 

připojení k internetu.

V roce 2018 jsme na cloud úspěšně převedli Evropskou obchodní akademii v Děčíně. Hlavním důvodem bylo 

zajištění splnění legislativních požadavků, bezpečnosti dat, zálohování a dostupnosti modulů. Pracovníci školy 

si zvláště pochvalují okamžitou reakci ze strany podpory a vzájemné propojení modulů. Veškeré práce spojené

s převodem zabraly 16 hodin. Významným benefitem je fakt, že se zachovalo stejné pracovní prostředí a nikdo 

neměl sebemenší problém okamžitě pokračovat v rozdělané práci, jak uvádí ekonomka školy B. Machtová.
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