


Danguje kaip ir žemėje...

• Kuo skiriasi ir kuo panašūs diegimai debesyje ir „pas save“ ?



Kaštų struktūra

Lokaliai Debesyje

Pradiniai kaštai Dideli Maži

licencijos
serverių infrastruktūra
diegimas

Taip
Taip
Taip

Ne
Ne

Taip

Nuolatiniai kaštai

licencijos
serverių infrastruktūros atnaujinimas
infrastruktūros palaikymas
aplikacijų atnaujinimas
aplikacijų palaikymas ir konsultacijos

Atnaujinimas kas 2 metus
Kas 4-6 metus

Vidiniai resursai / išorinė paslauga
Išorinė paslauga
Išorinė paslauga

Mėnesinė prenumerata
Nereikia
Nereikia

Automatinis
Išorinė paslauga



Kaštų pasiskirstymas laike

1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m

On-line On-premise On-premise be lic. atnaujinimo



Vidutiniai metiniai kaštai (8 m.)

On-line On-premise On-premise*



Rizika
Lokaliai Debesyje

Kuo rizikuoju, jei pasirinkau 
netinkamą produktą?

Visi pradiniai kaštai „sudega“ „sudega“ diegimo kaštai* ir pirmų 
kelių mėnesiu kelių-keliolikos 

naudotojų prenumeratos

Kuo rizikuoju, jei turėsiu 
„susiveržti diržus“

Einamuosius kaštus galima minimizuoti 
beveik iki 0

Einamuosius kaštus galima 
minimizuoti beveik iki 0

Sistemų apsauga pilnai vidinė kontrolė
reikalinga nuosava profesionalų komanda 

arba mokama paslauga

sauga rūpinasi debesų paslaugos 
tiekėjas

Duomenų sauga Nuosava rezervinių kopijų politika
Reikalinga nuosava kompetencija arba 

mokama paslauga

Nuosava rezervinių kopijų politika
Reikalingi trečių šalių įrankiai, bei 

vidinė kompetencija

Pasiekiamumas (availability) Nėra užtikrinamas / Papildomai kainuoja Garantuojamas 99.9%

Stabilumas / tęstinumas Pakeitimų kontrolė
Niekas nedings ir ne atsiras be žinios

Dalis atnaujinimų „nevaldomi“
Funkcijos gali tiek dingti, tiek atsirasi



Galimybės

Lokaliai Debesyje

Adaptavimo ir vystymo galimybės Didelės Vidutinės

Galimybės realizuoti sudėtingus 
sprendimus

Didelės Vidutinės

Integracija Įprasta Kiek sudėtingesnė

Pasiekiamumas iš bet kur Reikia pasirūpinti infrastruktūra Yra

Galimybė dalintis turiniu su išore Sudėtinga Paprasta

Darbo įrankių gausa Fiksuota Didesnė ir nuolat plečiasi
(pvz. Planner, Delve, Sway)



Ką rinktis?

• Debesis, jei:
• Ribotas pradinis biudžetas

• Nedidelis naudotojų kiekis

• Paprasti poreikiai, 
pasiryžimas prisitaikyti prie 
sistemos

• Nėra vidinės IT komandos

• Svarbus išorinių naudotojų 
įtraukimas

• Norima „pasimatuoti“

• Lokalus diegimas, jei:
• Svarbus didelis funkcionalumas

• Didelis naudotojų kiekis

• Svarbu adaptuoti pagal specifinius
poreikius

• Svarbi visiška kontrolė

• Teisiniai apribojimai dėl duomenų 
vietos

• Jau turimos SP licencijos

• Jau turima techninė įranga



Ką siūlo Sekasoft?

• Debesyje:
• Intranetas

• Dokumentų valdymas

• Užduočių valdymas

• Kontaktų valdymas

• El. pašto valdymas

• „On-line“ komunikacija

• Lokaliai:
• Intranetas

• Dokumentų derinimas

• Užduočių valdymas

• Korespondencijos valdymas

• Sutarčių valdymas

• Kontaktų valdymas

• Personalo procesų valdymas

• Specializuoti sprendimai


