
PRODUKTY DATTO OFEROWANE W MSP:

Datto RMM

Datto Autotask PSA 

ZARZADZANIE BIZNESEM

W pełni funkcjonalna, bezpieczna, oparta na chmurze platforma, która umożliwia MSP zdalne monitorowanie, 
zarządzanie i wsparcie każdej stacji końcowej objętej umową, redukując koszty i zwiększając efektywność 
świadczenia usług.

Wydajna i intuicyjna chmurowa platforma Professional Services Automation (PSA) zapewniająca całościowy 
wgląd w działalność biznesową - dzięki czemu dostawcy usług zarządzalnych mogą scentralizować operacje 
biznesowe i podejmować decyzje w oparciu o dane, aby poprawić jakość usług, produktywność i rentowność.

BACKUP I PRZYWRACANIE DANYCH PO AWARII

Datto SIRIS

Datto SaaS Protection

Niezawodne, kompleksowe rozwiązanie do zapewnienia ciągłości działania i odzyskiwania danych po awarii, 
stworzone dla dostawców usług zarządzalnych w celu zapobiegania utracie danych i minimalizowania przesto-
jów dla klientów, przy jednoczesnym budowaniu marży na rozwój własnej działalności.

Niezawodny i bezpieczny backup Microsoft 365 i Google Workspace (dawniej G Suite), aby zapewnić ochronę 
poczty elektronicznej, dokumentów i innych krytycznych programów używanych w biznesie.

Założona w 2007 roku w USA firma Datto jest wiodącym na świecie dostawcą oprogramowania i rozwiązań techno-
logicznych opartych na chmurze, stworzonych z myślą o sprzedaży przez dostawców usług zarządzanych (MSP). 

Datto oferuje rozwiązania z zakresu zapewnienia ciągłości działania, networkingu i zarządzania biznesem. 
Vendor stworzył unikalny ekosystem partnerów MSP, którzy dostarczają rozwiązania do ponad miliona firm na 
całym świecie.

Datto zdobył nagrody za szybki wzrost, doskonałość produktów, 
znakomite wsparcie techniczne oraz za dostarczania
wyjątkowych miejsc pracy. Datto wierzy, że nie ma ograniczeń
co do możliwości, jakie małe i średnie firmy mogą osiągnąć
dzięki odpowiedniej technologii.

O DATTO

Firma założona w 2007r,
23 biura na całym świecie,
1,800 pracowników,
Współpraca wyłącznie w kanale partnerskim,
17,000+ partnerów.



ZASADY WSPOLPRACY

Faktura: do 20 dnia każdego miesiąca

Okres rozliczeniowy: od 1 do 30 dnia każdego miesiąca

Podpisanie umowy współpracy: zamówienie initial (bezpłatne)

Upgrade/downgrade lub terminacja: na najbliższy okres rozliczeniowy - zgłoszenie do 10 dnia każdego miesiąca
na kolejny okres rozliczeniowy - zgłoszenie po 10 dniu każdego miesiąca

Initial order: Datto RMM - zminimalne zamówienie: 50 licencji
Datto PSA - minimalne zamówienie: 1 licencja
Datto SIRIS - minimalne zamówienie: 1 urządzenie fizyczne lub
wirtualne + wybrana opcja subskrypcji
Datto SaaS Protection - minimalne zamówienie: 1 licencja

 

 

Korzyści dla Klientów z nawiązania współpracy
w modelu MSP:

Wysoka efektywność usług
Niskie miesięczne opłaty subskrypcyjne
Brak kosztów stałych związanych z uruchomieniem usługi
Elastyczność w zakresie czasu wykupienia usługi
Możliwość rezygnacji z usługi już po 1 miesiącu dla Datto SaaS Protection
Agregacja cen dla Datto Autotask oraz SaaS Protection

Korzyści dla Partnera:
Brak wstępnych kosztów aktywacji
Bezobsługowa współpraca z Dystrybutorem
Samodzielne zarządzanie siecią własnych klientów
Szybkie raportowanie i alarmowanie - dostępne z konsoli www
Płatność za wykorzystanie usługi, nie za zamówione dla Datto RMM
Minimalny okres świadczenia usługi - 1 miesiąc
Elastyczna administracja usługami dla klientów
Agregacja cen dla partnera
Rozliczenia miesięczne
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