Součinnost při
zavádění cloudu
O přednostech využití cloudu
pro realizaci moderního
podnikového IT dnes
pochybuje již jen málokdo.
Cloud umožňuje velmi přesně
a přitom dynamicky zvolit
využívané IT služby a jejich
vlastnosti, snižuje a zpřesňuje
náklady na pořízení, provoz
a správu IT a zlepšuje
zákaznický servis. Přínosem
je zejména i vyšší bezpečnost
cloudových řešení oproti
systémům provozovaným
vlastními silami. Spektrum
poskytovaných služeb, jejich
rozsah, struktura a užitná
hodnota navíc rostou
závratným tempem.
Rozhodování a plánování
přechodu do cloudu, výběr
služeb, které budou přesunuty,
návrh postupu migrace a její
správná realizace či způsob
správy a dohledu nového
řešení však ovlivňuje řada
faktorů. Chybný krok
v projektu nebo návrhu
konečného řešení může mít
i vážné následky. Hluboké
znalosti cloudové problematiky
a především rozsáhlé
zkušenosti z úspěšných
projektů jsou nejúčinnějším
prostředkem, jak se vyhnout
překážkám, které je na cestě
do cloudu nutné překonat,
a vytvořit skutečně fungující IT.
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KONTAKTY
Rádi vám poskytneme
další informace.

Kontaktujte svého obchodního zástupce
nebo navštivte www.o2its.cz

Od myšlenky k provozu

Technologie

Cloud od O2 IT Services

O2 IT Services poskytuje kompletní konzultační
i realizační služby při přípravě a výstavbě zcela nového
cloudového řešení nebo při přesunu celého IT řešení
či jeho části do prostředí cloudu. Specialisté
O2 IT Services uskuteční detailní analýzu současného
stavu, vytvoří plán přesunu, navrhnou a realizují
migrační proces včetně cílového uspořádání. Zajistí
rovněž správu a dohled vybudovaného systému a IT
infrastruktury.

K hlavním a prověřeným technologiím, na nichž
O2 IT Services staví svá řešení, patří:

Cloud od O2 IT Services přináší širokou škálu možností
pro vytváření moderní IT infrastruktury. Hlavním
stavebním kamenem pro bezpečný a bezproblémový běh
všech uživatelských aplikací, bez nichž se neobejde ani
malá firma či organizace, jsou tzv. infrastrukturní služby.
S minimálními počátečními náklady umožňuje cloud
ve velmi krátké době vytvořit virtuální IT infrastrukturu,
která bude nejlépe podporovat využívané IT služby.
Provozní vrstvu je možné realizovat jak prostřednictvím
privátních, tak i hybridních a veřejných cloudových
řešení. K dispozici jsou všechny obvyklé modely
poskytování IT jako služeb v cloudu: infrastruktura (IaaS),
platforma (PaaS) i software (SaaS).
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Produktivita a efektivita
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Proč O2 IT Services
•
•
•
•
•
•
•
•

Silné technologické zázemí a partnerství
s významnými výrobci
Vlastní tým specialistů a architektů na IT systémy
Maximální efektivita přípravy IT řešení
Prokázané reference
Možnost využití Tier III datových center
umístěných v ČR
Dostupnost minimálně 99,9% zakotvená v SLA
Nepřetržitá podpora v češtině
Možnost výhodné kombinace s dalšími službami
O2 IT Services nebo O2

Přínosy pro zákazníka
•
•
•
•
•
•

Rychlejší orientace v cloudových službách
Objektivní analýza a optimalizace prostředí
Spolupráce při výběru nejvhodnějšího řešení
Správné využití zdrojů
Lepší rozložení a snížení nákladů
Minimální potřeba péče o provoz IT ze strany
zákazníka

