
Server         Startkostnad     Månadskostnad 

Grundinstallation (Microsoft Server 2012 R2):     4 995 kr 

Liten 4 GB minne, 50 GB hårddisk, 4 st CPU 1-6 användare       849 kr 

Stor 8 GB minne, 80 GB hårddisk, 8 st CPU >6 användare               1 199 kr 

Hosting, Itmoln, Cloud Computing eller Molntjänster är möjligheten att hantera program, datalagring, kapacitet och 
processorkraft på en extern resurs. Det är i främsta ledet ett sätt för användare/kunder att slippa investera i egen it-
utrustning för dyra lösningar och istället hyra in sig på företag specialiserade på just det specifika området. 

En annan viktig aspekt på molntjänsternas fördelar är den tillgänglighet som det innebär att slippa hålla datalagring och 
filer hostade på en enskild plats. I ITmolnet får du enkelt access till ditt material vart du än befinner dig, med endast 
kravet en dator/uppkoppling. Något som företag allt mer börjat inse fördelarna med. 

Användare 

Pris per användare/dator        995 kr      290 kr 

Servertillägg 

10 GB extra hårddisk             118 kr 

2 GB extra arbetsminne             118 kr 

Detta ingår alltid: 

• Drift av server 

• Installation av programuppdateringar 

• Backup (lagras 5 dgr) 

• Återläsning av hel server 

• Manuell serverkontroll en gång per kvartal 

• Övervakning 24/7 

Villkor: 

• Den lokala skrivaren bör vara över lågprisklass 

• En stabil internetuppkoppling 

• 20 % fritt diskutrymme på server 

• 3 månaders uppsägningstid 

Övriga tillägg 

Installation/support av övrig mjukvara (egna program)              840 kr/h (210 kr/kvart) 

Microsoft Office Standard             175 kr 

Microsoft Office PRO             195 kr 

Microsoft Online Exchange               35 kr 

Självklart kan ni lägga till andra program på er hostade Winbas-server. Så som integrationer till Winbas, 

Winbas Connect m.m. Installation och underhåll av dessa programvaror tillkommer. 

Kompatibla OS: 
• Windows Vista eller nyare 
• Android 
• Mac 
• iPhone & iPad  

Support som ingår: 

• Uppkoppling mot server 

• Koppling av lokal skrivare 

Email:kontakt@winbas.se  Telefon växel 031-856680                 Fax 031-244680 

mailto:kontakt@winbas.se?subject=Hosting

