DATA V BEZPEČÍ

CLOUD RSM CZ
Cloud otevírá společnostem nové dimenze zacházení s daty. Jednodušší správa vašich
aplikací a informačních systémů odkudkoli, z jakéhokoli zařízení. Všechna data striktně
přístupná podle práv uživatelů a také mnohem bezpečněji uložená. Už žádné každodenní
zálohy v trezoru – naše servery jsou zabezpečené proti všem možným rizikům a udrží
vaše data v bezpečí. Zvolte si, zda přejdete do cloudu úplně, nebo u nás budete jen
zálohovat.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

Provoz aplikací, informačních
systémů nebo celé podnikové
infrastruktury v Cloudu RSM CZ
•

Privátní cloud pro celou
podnikovou infrastrukturu

•

Podpora uživatelů 24 h
denně 7 dní v týdnu

•

Sdílení zdrojů a prevence
výpadků proaktivním
monitoringem

•

Možnost využití licenčních
programů MS SPLA
nebo CSP

Cloudové služby primárně
zabezpečují provoz aplikací
a klíčové podnikové procesy
dle definovaných SLA.

KAREL
FIŠNAR
VEDOUCÍ
DIVIZE
CLOUDOVÁ
ŘEŠENÍ
A SLUŽBY
Karel nastoupil do naší
společnosti v roce 2001.
Předtím působil řadu
let ve firmě PVT a.s.
na různých vedoucích
pozicích. U nás zastával roli
manažera Zákaznického
Centra a současně
vedoucího projektů
privátního hostingu.
Od roku 2008 je vedoucím
divize Cloudových řešení
a služeb. Karel se mimo
jiné podílel na projektech
správy IT infrastruktury,
například pro společnosti
Kaufland CZ & SK,
Ahold retail CZ, a na
cloudových řešeních pro
společnosti NOARK nebo
RSM CZ.
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Mezi nejpoužívanější aplikace
lze zařadit např. Microsoft Office, informační systémy nebo
systémy pro výměnu informací
Microsoft Exchange – pošta.
Z podpůrných prostředků pak
jmenujme operační systémy
a databázové systémy Microsoft SQL.RSM CZ poskytuje
komplexní služby v oblasti
privátního cloudu pro aplikace,
informační systémy a celopodnikovou infrastrukturu. Zajišťujeme úplný servis, přívětivé
rozhraní pro práci, odpovídající
zabezpečení a kvalitní podporu
IT zákazníků. Varianty služeb
lze flexibilně přizpůsobit na míru
klienta pomocí sdílených nebo
vyhrazených serverů stejně
jako minimalizovat vstupní
investice využitím vhodných
licenčních modelů dodavatelů
podpůrných software.

Čím jsou naše cloudové služby
přínosné?
•

Zodpovědnost a starosti
se správou, rozvojem
a zajištěním provozu
systémů jsou přeneseny
na naše specialisty.

•

Minimalizují vstupní
náklady na pořízení
softwarového řešení
s využitím možnosti
pronájmu licencí například
na měsíční bázi.

•

Optimalizujete své
provozní náklady
účtováním dle skutečného
využití prostředků
v daném měsíci.

•

Můžete využít podporu
uživatelů 24 hodin denně, 7
dní v týdnu.

•

Poskytujeme podporu
vývoje řešení nebo aplikací
na míru prostřednictvím
klíčových technologií
a produktů v návaznosti
na strategická partnerství
naší společnosti.

•

Připravenost
infrastruktury našich
služeb a zkušeností
s podobnými projekty
umožňují velmi rychlý
proces zprovoznění
cloudových služeb na míru

Vzdálená kancelář (SaaS)
Vzdálená kancelář a aplikačhosting umožňují poskytovat
pracovníkům přístup odkudkoli. Napomáhají docílit snížení
nákladů, zvýšení efektivity
a nabízí manažerům nástroje
potřebné ke zlepšení pracovní
výkonnosti. Servery jsou připojeny k páteřní síti
T-MOBILE Czech Republic
(přední světový poskytovatel
datových služeb) v Pardubicích
a v Brně. Fyzicky jsou servery
umístěny v datovém centru
Pardubice. Technologie mají
záložní zdroj elektrické energie, jsou nepřetržitě monitorovány, zabezpečeny a nacházejí
se v klimatizovaných prostorách. Technická podpora v pohotovostním režimu je samozřejmostí.

Cloud RSM CZ– možnosti
Sdílený cloud
Sdílený Cloud RSM CZ s nulovou vstupní investicí a nízkou
cenou pronájmu při zachování
odpovídající úrovně zabezpečení je využíván především pro
webové prezentace. Je vhodný
pro provoz statických i dynamických www stránek napojených na SQL databáze s vlastní správou.
Pronájem serverů
Pronájem serverů spojuje výhody sdíleného hostingu
a server housingu. Zákazník
využívá hardwarové
prostředky dedikovaného
cloudu výhradně pro svou
potřebu, zajistí si tak vysoký
výkon a zároveň minimalizuje
své počáteční investice.
Řízený cloud
Řízený cloud prezentuje kompletně dodávané a spravované řešení na klíč. Zajišťujeme pořízení a správu
hardware serveru,
softwarové vybavení
a administraci celého řešení
včetně nezbytných služeb,
jako jsou např. zálohování,
správa bezpečnosti, správa
intraneto-vého portálu,
provoz informačního systému,
připojení k internetu a dalších.
Cloud na míru
Výslednou podobu
poskytovaného řešení lze
zcela přizpůsobit dle
konkrétních požadavků
klienta. Využívá se licenční
program MS SPLA společnosti Microsoft nebo je možné
použít vybranou sadu licencí
v současném vlastnictví
zákazníka pro provoz
virtualizace systémů v datovém centru RSM CZ. Nabízené
licenční programy umožňují
nejen eliminovat vysoké
vstupní náklady, užívat
nejnovější verze produktů, ale
také platit pouze za skutečně
využívaný SW v daném
měsíci. Zajišťujeme virtualizaci
provozovaných systémů
na platformách VMWare
a Microsoft. Mezi hlavní
výhody patří minimalizace
investic, plné využití výkonu
hardware prostředků
a nonstop profesionální
podpora specialistů RSM CZ.

