
Kasa z chmury 



 





Dlaczego 
e24cloud? 



• Płatność tylko za faktycznie zużyte zasoby 
• Zero barier wejścia (opłat minimalnych) 
• Najniższa cena na rynku od 0,06 zł/h za serwer w chmurze i 

0,0001 PLN/godz z 1 GB plików w chmurze 
• Łącze 100 Mbit/s do każdego serwera bez limitu danych ZA 

DARMO 
• Nie ma limitu transferu ani przychodzącego ani 

wychodzącego. Nasze łącze ma standardowo 100 Mbit/s. 
Dodatkowo można dokupić pakiet 100Mbit/s z`a 
0,74PLN/godz, maksymalnie do każdego serwera można 
dodać pakiet 1GBit/s. 

• Umiesz przewidzieć ilości IOPS, albo precyzyjnie szacować 
ruch wchodzący - wychodzący tak żeby DOKŁADNIE wiedzieć 
ile zapłacisz? Nie, wiec nie każemy Ci tego robić. U nas 
płacisz TYLKO za to co możesz obliczyć, że zużyjesz. 

 



Harmonogram 
zadań 



46 sekund!  



• Poprzez harmonogram możemy z góry 
zaplanować działania na serwerze, 
których wykonanie nie będzie wymagało 
naszej ingerencji.  

• Możemy ustawić działania jednorazowe 
(np. wyłączenie serwera o danej 
godzinie) lub cykliczne (np. 
cotygodniowe wykonywanie backupów). 

• Dla każdego serwera możesz ustawić 
kilka różnych akcji. 



• Sam ustalasz ile zużyjesz, dzięki temu 
nie wydasz więcej niż zakładałeś 

 
• Moc obliczeniowa zawsze jest 

optymalnie dopasowana do potrzeb 
generowanych przez Twoich klientów  



Standard API zgodny 
z globalnym 

standardem Amazon  



• Zgodne z API dla wszystkich rozwiązań 
dla serwerów w chmurze 

 
• Umożliwia migracja z globalnej 

platformy na bardziej ekonomiczne 
e24cloud i korzystanie z tysięcy 
narzędzi przygotowanych przez 
deweloperów dla Amazona 



Bezpieczeństwo 



• Umowa o jakości świadczonych usług – 
najwyższa wśród konkurencyjnych 
serwerów w chmurze gwarancja 99,97%.  

• Dla plików w chmurze dajemy gwarancje 
99,999% !  

• Jesteśmy tak pewni stabilności naszej 
usługi że gotowi jesteśmy zwracać 
dwukrotność zużycia za czas 
niedostępności. Nikt w branży nie ma tak 
korzystnych warunków 



• Własne data center 
• Pełna kontrola nad każdym elementem 

pracy środowiska w którym znajduje się 
chmura 

• Dostęp do 10 operatorów i punktów 
wymiany sieci 

• Ochrona fizyczna, przeciwpożarowa i 
zapewnienie stabilności energetycznej – 
pełna redundancja wszystkich 
newralgicznych systemów 



Pełna kontrola 





• Intuicyjny i prosty panel  
• API 
• Panel administratora 
• W przygotowaniu app na smartfony 



Sprawdzaj 
drobny druk 



• W e24cloud nie płacisz z góry, jeśli nie 
wykorzystasz wpłaconych środków to 
możesz je wypłacić 

• Wpłacone środki nie ulegają 
przedawnieniu 

• Rozliczasz się w cyklu godzinowym, wiec 
precyzyjnie kontrolujesz wydatki 





Program 
partnerski 



Dostaniesz od nas  

10%  
od każdej wpłaty 

dokonanej przez osoby, 
które zarejestrowały się 
używając Twojego kodu 



A każdy kto doładuje 
konto z Twojego kodu 

Otrzyma 

+ 100% 
doładowania 



Wpłać jednorazowo 99 zł netto, a 
otrzymasz dodatkowo 10%. 

 
Wpłać jednorazowo 249 zł netto, a 

otrzymasz dodatkowo 15%. 
 

Wpłać jednorazowo 1499 zł netto, 
a otrzymasz dodatkowo 100%. 



E24files 
Optymalne rozwiązanie 

dla Twoich plików 



Produkt e24files to repozytorium 
(magazyn) plików umożliwiający 

przechowywanie  
na internetowym dysku 

nieograniczonej liczby różnego 
rodzaju danych i wymianę ich 

między aplikacjami czy serwisami 
www. 

 



• Wielkość obiektów aż do 8 GB. 
• Nieograniczona przestrzeń. 
• Nieograniczony transfer z dużą przepustowością. 
• Nieograniczona liczba równoczesnych klientów. 
• Komunikacja za pomocą protokołu HTTP. 
• Wydajny system uprawnień. 
• Publiczne i prywatne udostępnianie plików. 
• Wewnętrzna replikacja danych. 
• Pliki z określonym czasem ważności. 
• Możliwość podłączenia własnej domeny. 
• Rozliczanie tylko za zajmowaną przestrzeń i 

transfer wychodzący. 



E24flies?? 

a na co to komu 
potrzebne?? 



• Serwisów, których kontent tworzą użytkownicy. 
• Sklepów internetowych, blogów z dużą liczbą 

zdjęć, filmów, grafik, plików muzycznych itp.  
• Serwisów internetowych przechowujących 

nieznane i często duże ilości danych. 
• Aplikacji internetowych i intranetowych nie 

przechowujących publicznych danych. 
• Systemów do tworzenia kopii zapasowych oraz 

archiwizacji danych. 
• Twórców aplikacji. 



Najtańsze rozwiązanie na rynku 



• Udostępnianie w Internecie 
 Dużych plików w celu zmniejszenia 

wysycenia łącza, np. pdf z raportem komisji 
Millera 

 Plików jako elementów serwisów 
internetowych 

 
• Dyski internetowe 

 
• Backup 

 
• Przechowywanie danych 



Pytania? 



Dziękuję 

bardzo 
Michał Romanowski 

e24cloud.com 

mr@e24cloud.com 

Tel: 607 350 166 


