PODATKOVNI CENTER ukrojen po meri
zahtev sodobnega poslovanja.
Samo učinkovit, fleksibilen in stroškovno optimiziran podatkovni center
omogoča podjetju uspešno poslovanje in pravočasen odziv na številne poslovne izzive. Naš cilj je zagotoviti storitveno usmerjen podatkovni center, ki
bo narejen po meri uporabnika. V ta namen veliko pozornosti namenimo večji
prilagodljivosti pri obdelavi in shranjevanju podatkov, optimizaciji omrežne
in strežniške infrastrukture ter proaktivnemu pristopu k IT-varnosti.

Številni zahtevni in uspešno opravljeni projekti
doma in v tujini;
rešitve, ki niso odvisne od proizvajalcev IT-opreme;

Zakaj nam stranke zaupajo?

certificirani strokovnjaki;
edinstvene, stranki prilagojene rešitve;
najvišji partnerski statusi svetovnih proizvajalcev
IT-opreme.

Spoznajte 4 ključne korake ob preoblikovanju
ali izgradnji novega podatkovnega centra.

1.

2.

3.

4.

Pregled trenutnega stanja infrastrukturnih rešitev:
•

Pregledamo obstoječe IT-rešitve, uporabljene tehnologije, dokumentacije in diagrame.

•

Ocenimo kompleksnosti konfiguracije.

•

Oblikujemo splošni načrt, ki vključuje predloge za izboljšave.

Načrt prihodnje infrastrukture:
•

Oblikujemo predlog infrastrukturne rešitve, ki temelji na najboljših praksah.

•

Opišemo ključne gradnike in koncepte.

•

Pripravimo diagram arhitekture rešitve in integracije z obstoječim IT-okoljem.

•

Zagotovimo boljšo izrabo strojne opreme in ostalih informacijskih virov.

•

Zagotovimo skladnost z novimi tehnologijami in ponudniki storitev iz računalniških
oblakov.

Kosovnica:
•

Pripravimo seznam izdelkov/programske opreme z ustreznimi licencami.

•

Vsem elementom dodamo dobaviteljeve številke izdelkov/opreme z opisi gradnikov.

Podroben načrt:
•

Oblikujemo načrt omrežja IP/VLAN za vsak segment z dodeljevanjem virov
posameznim gradnikom.

•

Naredimo načrt postavitve strežniških omar, fizičnih povezav in kablov.

•

Pripravimo diagrame infrastrukturne rešitve (fizična in logična postavitev).

•

Opredelimo kritične točke odpovedi.

•

Opredelimo operativne in procesne aktivnosti, ki so potrebne za upravljanje
podatkovnega centra in IT- storitev, ki jih zagotavljamo.

•

Izdelamo podrobno arhitekturo infrastrukture in navodila za konfiguracijo gradnikov.

•

Pripravimo pravilnik delovanja.

•

Postavimo in konfiguriramo elemente IT-varnostne infrastrukture.

•

Izdelamo komunikacijsko matriko za storitve, ki sestavljajo infrastrukturno rešitev
(imena storitev, cilji/vir, protokol/vmesnik).
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