Vad är molnet?
Att jobba "i molnet" har blivit allt mer populärt. Men vad är molnet egentligen? Det är en
teknik som gör att dataresurser som processor, lagring och färdiga program finns som
Internettjänster.
Du som inte vill lära dig all den tekniska kunskap som behövs om hur allt hänger ihop i en
dator passar detta utmärkt. Du slipper ha alla programvaror eller data lagrade på din egen
dator – allt finns samlat på dataservrar hos oss. Du kan nå allt överallt via nätet nästan oavsett
var du är. Och du behöver inte oroa dig för att tappa data om din databurk skulle tappas i
golvet eller hårddisken skadas.
Hur gör molnet det enklare?
Du kommer åt alla dina data och installerade program, bokföringsrapporter, löneuppgifter,
årsredovisningar, deklarationer (ja allt du jobbar med) över allt, när som helst. Du slipper
tidsödande arbete med programuppdateringar. Du är du inte längre låst till din dator på
kontoret. Om du vill jobba hemma är detta inget problem, du behöver inte flytta över data till
ett USB-minne och sedan återläsa detta till kontorets dator. Du kan nå allt från vilken dator
eller enhet som helst förutsatt att du har tillgång till Internet. Du kan använda såväl PC som
MAC. Snabbt, enkelt, billigt och bekvämt blir detta för dig. Du betalar, utöver normala
serviceabonnemang endast 99 kr/månad.
Kan jag lita på molnet?
Du kan lita på molnet. All din information lagras i en server som är skyddad mot allt du kan
tänka dig. Flera otrevligheter som du kan råka ut för i en lokal dator slipper du, som stöld,
brand, hårddiskkrascher. När du arbetar i molnet är ditt företags information så skyddad och
säker den kan bli.
DPR och molnet
Vårt datasystem DPR kan köras lokalt eller i molnet. Programmen funkar exakt likadant. När
du arbetar i molnet har du ändå möjlighet att lagra eller hämta data från dina lokala hårddiskar
eller usb-minnen. Vi erbjuder mycket god support via telefon eller mejl. Vi kan koppla
samman med ditt system via "Team Viewer" för att ge dig perfekt support.
Beskrivning av systemet
Nätverket som DPR Systemservice erbjuder sina kunder använder Microsofts teknik för
fjärrskrivbord. Detta system har olika tillämpningar, den som vi använder har en separat
teknik som kallas Hyper-V. Hyper-V är ett perfekt system eftersom det är skalbart. Med detta
menas att man kan på ett ekonomiskt sätt tilldela datautrymme för företag med helt olika
behov och debitera en låg månadshyra som varje enskilt företag (litet eller stort) finner
prisvärt. Se efter texten vad som Microsoft presenterar om Hyper-V.
Data lagras i en server tillhörande företaget Ipeer AB som finns i Karlstad.
DPR Systemservice hyr serverutrymme samt hyr ett antal användaridentiteter av Ipeer och
debiterar i sin tur hyra till sina kundföretag. Se efter texten en bild på detta företags hemsida.
All administration av datautrymme i webbservern hanteras av DPR Systemservice.
DPR Systemservice förbehåller sig rätten att anlita annan betrodd partner med rättigheterna
att som backup-resurs utföra service på systemet och att utgöra alternativ support till DPR:s

kunder. Detta är självfallet av stort värde för kunderna till DPR eftersom det garanterar en
säkerhet att alla kunder kan känna sig trygga att det alltid finns support.
Hyran som DPR:s kunder betalar för att ha tillgång till en kundmapp (se nedan) är:
-för redovisningsbyrå 99 kr/månad för användare 1. Om byrån har fler användare debiteras för
varje extra användare 99 kr/månad. En redovisningsbyrå med tre personer som samtidigt kan
använda systemet kostar således 297 kr/månad. Observera att man inte behöver betala extra
månadsavgift om man har en anställd som bara då och då använder systemet ifall övrigas
personer just då inte är påloggade. Man betalar alltså för att kunna samtidigt vara påloggade i
systemet.
-för företagare som inte är redovisningsbyrå, vilket vi definierar med att man har max 10
företag upplagda, betalar 99 kr/månad, med 99 kr extra om man behöver samtidigt vara
inloggade med extra person.
Utöver webbplatshyran betalar företaget ordinarie serviceabonnemang för de program man
hyr användarrätten till.
Webbplatshyran kommer att debiteras med årlig avgift, men vi tillämpar inte 12 månaders
bindningstid utan endast tre månader.
Du tilldelas ett eller flera användarnamn med tillhörande lösenord. Du kan själv ändra
lösenordet. Varje användare tilldelas i nätverket rättighet att läsa och skriva filer i en
undermapp till huvudmappen \dprwin. Under din egen mapp kan du lägga upp nya företag
och arbeta med valfritt antal företag. Du kan inte komma åt data som ligger i andra
undermappar. Den undermapp du tilldelas har ett sjusiffrigt användarnummer som namn.
Undermappen fastställs av DPR Systemservice. Du får hjälp att lägga upp ditt virtuella
skrivbord.
Exempel
Företagets ägare heter Anders Olsson. Vi tilldelar ägaren användarnamnet 4541 med lösenord
4541. Det lösenord vi ger är i princip enkelt och bör göras knepigare att forcera, detta gör
användaren själv. I DPR webbservern tilldelas ägaren en licens med namnet 1236789. Detta
innebär att mappen under vilken alla data lagras har sökväg C:\dprwin\1236789. I denna
finns därunder mappen \dprdata och under denna finns företagsmapparna. Ett företag med nr
123 har då sökväg c:\dprwin\1236789\dprdata\123.
Administrator
I nätverket finns användaren Administrator, som har läs- och skrivrättigheter till alla
undermappar. Om problem med åtkomsten skulle uppstå kan Dpr Systemservice med sitt
administratörslösenord åtgärda detta. Likaså kan det uppkomma situationer där användaren
uppmanas att ange administratörs lösenord för att ex vis installera ett program. Orsaken till
detta krav är säkerhet och sekretess. DPR Systemservice har i princip rätt att separatdebitera
för konsulttid som krävs för att användaren ska utvidga med nya tillämpningsprogram, men vi
kommer att arbeta för att systemet blir så smidigt att detta är sällsynt förekommande.

