
Cennik

Active Pro-activeStart-up

5 godzin miesięcznie 
pracy administratora

Cena pracy administratora po 
wyczerpaniu pakietu: 180 zł /h

Monitoring usług (zabbix)

Reakcja na problemy bez 
zgłoszenia od klienta

Instalacja i konfiguracja 
serwera oraz usług

Aktualizacje usług 
uruchomionych na serwerze

Gwarantowany czas reakcji: 1h

Reakcje na awarie 24/7

Opieka nad 5 serwerami w 
pakiecie

Dodatkowy serwer ponad 
pakiet: 150 zł/m-c

Stworzenie i wdrożenie polityki 
Backup *

 Stworzenie i wdrożenie 
polityki Disaster Recovery *

Dostęp kliencki do zabbix, 
powiadomienia e-mail / 

SMS / slack

Proaktywne zapobieganie 
incydentom

950 zł /m-c

10 450 zł /rok **

2 godziny miesięcznie 
pracy administratora

Cena pracy administratora po 
wyczerpaniu pakietu: 180 zł /h

Monitoring usług (zabbix)

Reakcja na problemy bez 
zgłoszenia od klienta

Instalacja i konfiguracja 
serwera oraz usług

Aktualizacje usług 
uruchomionych na serwerze

Wykonywanie pełnej kopii 
bezpieczeństwa plików i baz 
danych z częstotliwością co 
24 h i przechowywanie kopii 

przez 5 dni

Gwarantowany czas reakcji: 3h

Reakcje na awarie 24/7

Opieka nad 3 serwerami w 
pakiecie

Dodatkowy serwer ponad 
pakiet: 150 zł/m-c

Stworzenie i wdrożenie polityki 
Backup *

Dostęp kliencki do zabbix. 
Powiadomienia  e-mail / 
 SMS / slack: 200 zł/m-c

350 zł /m-c

3 850 zł /rok **

Cena pracy administratora: 
180 zł /h

Monitoring usług (zabbix)

Reakcja na problemy bez 
zgłoszenia od klienta

Instalacja i konfiguracja 
serwera oraz usług

Aktualizacje usług 
uruchomionych na serwerze

Reakcje na awarie w dni 
robocze poniedziałek - piątek  

w godz. 8:00-18:00

Dodatkowy serwer ponad 
pakiet: 150 zł/m-c

150 zł /m-c

(1 miesiąc gratis)

1 650 zł /rok **

Opieka nad 1 serwerem 

Wykonywanie pełnej kopii 
bezpieczeństwa plików i baz 
danych z częstotliwością co 
24 h i przechowywanie kopii 

przez 5 dni

Wykonywanie pełnej kopii 
bezpieczeństwa plików i baz 
danych z częstotliwością co 
24 h i przechowywanie kopii 

przez 5 dni

(1 miesiąc gratis) (1 miesiąc gratis)

Podane ceny nie zawierają podatku VAT.   
Opłaty abonamentowe za usługi administracji serwerami (pakiety) nie obejmują kosztów wynajmu serwerów.   

* Opcja przy płatności za rok  
** Opłata za rok


