
O NÁS

CENOVÁ PONUKA

ZABEZPEČÍME, PORADÍME

14 ROKOV SKÚSENOSTÍ GARANCIA SPOKOJNOSTÍ HOTLINE PODPORA

PRVÝ, NAJDÔLEŽITEJŠÍ  
KROK, JE ZAČAŤ!

LEGISLATÍVNA POVINNOSŤ KYBERNETICKEJ
BEZPEČNOSTI

POZNÁTE ZÁKON Č. 69/2018 Z. Z. O KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI? 
 

PODĽA ZÁKONA STE POVINNÝ CHRÁNIŤ SVOJE ÚDAJE, SIEŤ, PRÍSTUP A
NAJMÄ DÁTA PRED ZNEUŽITÍM. 

SME FIRMA, KTORÁ MÁ DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI V OBLASTÍ IT.
ZABEZPEČÍME VAŠU IT INFRAŠTRUKTÚRU, POSTARÁME SA O SPRÁVU

SERVEROV, POČÍTAČOV, TLAČIARNÍ, RÔZNYCH IT ZARIADENÍ A PC SIETÍ.
PONUKU RADI PRISPÔSOBÍME NA MIERU VAŠIM POŽIADAVKÁM.
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CENOVÁ PONUKA

49 €

Zariadenie RouterBoard Mikrotik hEX S 5x GLAN, 1x SFP, USB, L4, PSU.
Úložnú kapacitu 128GB.
Vzdialenú správu pre jeden počítač/server.
Konfiguráciu.
Inštaláciu priamo u vás na obecnom úrade alebo firme.
Hotline technickú podporu, nielen pre zabezpečenie siete.
Pravidelné zálohovanie priečinkov na PC + bezplatnú obnovu v prípade
incidentu.
Možnosť rozšírenia na vyššiu úroveň zabezpečenia.
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Naše odporúčanie. Úroveň 0 je vhodná:

Čo v cene 49 €/ mesačne získate:

pre obce do 500 obyvateľov alebo ako minimálny (počiatočný) krok k zvýšeniu kybernetickej
bezpečnosti.
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pre obce do 1 000 obyvateľov alebo ako minimálny (počiatočný) krok k zvýšeniu kybernetickej
bezpečnosti.

CENOVÁ PONUKA

99 €
Čo v cene 99 €/ mesačne získate:

Naše odporúčanie. Úroveň 1 je vhodná:

Zariadenie Synology DS120J (alebo za príplatok už Synology DS220J).
Úložnú kapacitu 1024GB.
Vzdialenú správu pre jeden počítač/server.
Konfiguráciu.
Inštaláciu priamo u vás na obecnom úrade alebo firme.
Hotline technickú podporu, nielen pre zabezpečenie siete.
Pravidelné zálohovanie priečinkov na PC + bezplatnú obnovu v prípade
incidentu.
Možnosť rozšírenia na vyššiu úroveň zabezpečenia.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Rozdiel od úrovne 0 je :
v profesionálnom zariadení, ktoré je možné využiť ako dátový server a vytvárať tak aj časové
zálohy. Pri výbere zariadenia DS2xx je možné dokúpením ďalšieho disku 1024GB “redundantný
záznam”,  ak by náhodou došlo k poškodeniu jedného disku, neprídete o žiadne dáta a plnú
funkčnosť získate len výmenou vadného disku za nový.
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195 €

Čo v cene 195 €/ mesačne získate:
Zariadenie Synology DS220J.
Úložnú kapacitu 2x 1024GB – redundatné úložisko.
Vzdialenú správu pre 3 počítače.
Konfiguráciu.
Inštaláciu priamo u vás na obecnom úrade alebo firme.
Hotline technickú podporu, nie len pre zabezpečenie siete.
Pravidelné zálohovanie priečinkov na PC + bezplatnú obnovu v prípade
incidentu.
Možnosť rozšírenia na vyššiu úroveň zabezpečenia.
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Rozdiel od úrovne 1 je :
v profesionálnom zariadení, ktoré okrem dátového serveru, ktorý umožňuje časové zálohy má
“redundantný záznam”, t. j. ak by náhodou došlo k poškodeniu jedného disku, neprídete o
žiadne dáta a plnú funkčnosť získate len výmenou vadného disku za nový. Následne
implementáciu HW modulu.

pre obce nad 1000 obyvateľov alebo ako minimálna úroveň zabezpečenia, ktorá vedie k
výraznému zvýšeniu kybernetickej bezpečnosti. Naviac je po 6 mesiacoch od začatia spolupráce
implementovaný hardwarový “firewall”, ktorý prostredníctvom vzdialených aktualizácií účinne
eliminuje možné útoky z internetu a dokáže identifikovať bezpečnostné incidenty. 

Naše odporúčanie. Úroveň 2 je vhodná:
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Firewall Sophos XG 106 + EnterpriseGuard PLUS – licencia (MSP) -> ktorý
predstavuje:
✓ výkonné Firewall zariadenie
✓ doporučené bezpečnostné licencie – viacvrstvová ochrana
✓ detekcia útokov a okamžité blokovanie už na hranici siete
✓ pokročilá ochrana pred hrozbami (detekcia a blokovanie sieťového prenosu pri
pokusoch o kontaktovanie príkazových a riadiacich serverov
✓ možnosti nastavenia VPN bezpečného spojenia PC s lokálnou sieťou, ak nie
je PC priamo na lokálnej sieti (Home Office, pracovisko mimo hlavnej budovy a
pod.)
✓ ochrana a kontrola web prostredia a aplikácií – filtrovanie, skenovanie a
blokovanie škodlivých softvérov a webov

ĎALEJ PO 6 MESIACOCH SPOLUPRÁCE IMPLEMENTUJEME
HW MODUL PRE SIEŤOVÚ BEZPEČNOSŤ
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DÔLEŽITÉ OTÁZKY A ODPOVEDE:

Je to legislatívne povinné?

ÁNO zákon už prikazuje poskytovateľom základných služieb prijať primerané
bezpečnostné opatrenia v zmysle rozsahu a dôležitosti spracovávaných
informácií.

Aké sú prvotné náklady na zriadenie?

Táto služba je poskytovaná bez vstupných nákladov. Je dôležité začať chrániť
digitálne dáta!

Koľko trvá inštalácia?

Po podpise zmluvy o zabezpečení PC siete vo vybranom rozsahu do 30 dní od
začiatku spolupráce.

Je možné poskytovať zabezpečenie bez zmluvy?
Nie, nakoľko zabezpečenie je kontinuálny proces a v priebehu pár mesiacov
dosiahne požadovanú úroveň.

Je zmluva viazaná?

Nie, zabezpečenie sa implementuje postupne a všetky služby sú aktívne a
dohľadované na 100 % po 12 mesiacoch. Prvá záloha je k dispozícii po 3
mesiacoch.

Je potrebné mať vlastného technika?

Nie, všetky technické aj organizačné úkony zabezpečíme my ako dodávateľ.
Stačí len zavolať na 0948/777860 alebo si objednať tento produkt tu cez eshop
www.s4y.sk/kup alebo napísať email na bo@s4y.sk.

CENOVÉ PONUKY
ZHRNUTIE:
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