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W czasach, gdy infrastruktura
sprzętowa starzeje się szybko
i aby nadążyć za zmianami
technologicznymi konieczne są
regularne, zwykle kosztowne
inwestycje w IT, przeniesienie
zasobów

do

optymalnym

chmury

jest

rozwiązaniem.

Dzięki popularyzacji rozwiązań
chmurowych, stały się one
dostępne nie tylko dla dużych
organizacji.

Nie bujamy w obłokach
Specjalizujemy się w przenoszeniu do chmur
Jeśli Twoja firma chce dołączyć do grona tych, którzy wybrali chmurę
i zoptymalizowali koszty funkcjonowania IT, stali się użytkownikami zawsze
dostępnej i maksymalnie bezpiecznej platformy sprzętowo-systemowej
bazującej na najnowszych osiągnięciach technologicznych, zrób to – masz
nasze wsparcie.
Jeśli Twoja firma zrobiła już pierwszy krok w chmurze, ale napotkała trudności,
zaufaj naszemu doświadczeniu. Oferujemy pełne wsparcie przy migracji
do chmury.

Dowiedz się więcej o naszych usługach
i sprawdź, jak łatwo i bezpiecznie możesz przenieść się do chmury.
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Co robimy?
CHMURA – INTEGRACJA HYBRYDOWA

ZARZĄDZANIE ROZPROSZONE

Zapewniamy sprawną i niewidoczną dla
użytkowników
końcowych
koegzystencję
dotychczasowych
systemów
z
nowymi,
pracującymi w chmurze. Gwarantujemy ciągłość
utrzymania procesów biznesowych w trakcie
migracji i po jej zakończeniu z jednoczesną
optymalizacją
użycia
zasobów
lokalnych
i chmurowych. Umożliwiamy sięganie do
zewnętrznych zasobów obliczeniowych w trybie
ciągłym i na żądanie, przy zachowaniu
dotychczasowego wrażenia użytkowania usług
lokalnych.

Środowiska hybrydowe z udziałem chmury składają
się
z
wielu
systemów
pracujących
w różnych centrach przetwarzania, lokalizacjach,
a nawet kontynentach. Ich sprawna obsługa
wymaga nowego podejścia do zarządzania. Nasz
zespół techniczny od lat wykorzystuje narzędzia
automatyzujące
i
standaryzujące
prace
administracyjne. Automatyzacja działań powoduje,
że wdrażane systemy i usługi działają w sposób
pewny i niezależny od błędów ludzkich oraz są
przenośne pomiędzy platformami, centrami
danych. Zyskujemy dzięki temu brak uzależnienia
od dostawców sprzętu i infrastruktury.

BEZPIECZEŃSTWO W CHMURZE
Zapewniamy
właściwą
konfigurację
usług
świadczonych w chmurze. Oferujemy kompetencje
z zakresu nowych modeli bezpieczeństwa,
zarządzania
tożsamością
i
urządzeniami,
gwarantując bezpieczne zastosowanie oraz
wykorzystanie przewag technologicznych chmury.
Sięganie po usługi chmurowe daje korzyści
w postaci najnowszych dostępnych systemów
i technologii producenta, zarówno w obszarze
funkcjonalności jak i bezpieczeństwa. Coraz
częściej poziom bezpieczeństwa u dostawców
chmurowych przewyższa możliwości systemów
utrzymywanych lokalnie.

UDOSTĘPNIANIE TECHNOLOGII
Specjalizujemy się w dostarczaniu usług dla sektora
MŚP. Proponujemy rozwiązania zarezerwowane
do
tej
pory
dla
największych
firm
i instytucji. Są to m.in. wdrożenia odpornych na
awarie środowisk wysokodostępnych, zapasowych
centrów danych, kopii zapasowych wyniesionych
do odległych lokalizacji, infrastruktury desktopów
wirtualnych. Nasza oferta dla MŚP to realna
możliwość uzyskiwania przewag konkurencyjnych
w obszarze technologii informatycznych.
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WZMOCNIONA KONTROLA DZIAŁANIA
Dodatkową kontrolę poprawności działania
i bezpieczeństwa systemów funkcjonujących
w modelu chmury realizujemy przy użyciu
dedykowanych narzędzi monitorujących. Dzięki
autorskiemu
systemowi
monitoringu
rozproszonego
Uptime24
oraz
platformie
gromadzenia i analizy logów, aktywności związane
z utrzymywanymi systemami i danymi mogą być
rejestrowane i analizowane pod dowolnym kątem,
wg zadanych kryteriów, z każdego miejsca.

PROPAGOWANIE WIEDZY
Wspieramy
zespoły
techniczne
klientów
rozpoczynających pracę z chmurą. Doradzamy,
edukujemy i dzielimy się doświadczeniem.
Oferujemy szkolenia techniczne z zakresu
wdrażania i utrzymywania systemów dla
administratorów oraz szkolenia użytkowe dla
odbiorców końcowych usług.
Dysponujemy platformą szkoleniową do realizacji
webinariów on-line, dzięki której w efektywny
sposób
zapoznajemy
użytkowników
m.in.
z możliwościami i praktycznym wykorzystaniem
pakietu Office 365.
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Naszym
klientom
polecamy
rozwiązania
Microsoft.
Microsoft Azure to wiodąca na rynku platforma usług w chmurze.
Dzięki wyjątkowej wydajności i elastyczności jest dostępna dla
odbiorców o zróżnicowanych wymaganiach. W połączeniu
z aplikacjami oferowanymi w pakietach Office 365 stanowi bazę
rozwiązań IT dla praktycznie każdej organizacji.

Sprawdź, jak może wyglądać Twoja usługa

Cloud starter

Office 365 starter

integracja zasobów lokalnych z infrastrukturą
chmurową
1.
2.
3.
4.

Audyt zasobów IT, analiza możliwości użycia
zasobów chmurowych do realizacji zadań IT.
Utworzenie subskrypcji usługi rozliczanej za
rzeczywiste użycie.
Integracja usługi chmurowej z infrastrukturą
lokalną.
Migracja wskazanych w audycie usług do
środowiska chmurowego lub instalacja nowych
usług.

Usługi dodatkowe:
• wspólna autentykacja – jeden zestaw
poświadczeń do wszystkich usług;
• podwyższone bezpieczeństwo – uwierzytelnianie
dwuskładnikowe, użycie haseł jednorazowych.

– przykładowe pakiety:

pierwsze uruchomienie pakietu Office 365
w organizacji
1.
2.
3.

Audyt – określenie wymaganego poziomu
funkcjonalnego usługi, weryfikacja
kompatybilności oprogramowania i urządzeń.
Uruchomienie usługi.
Migracja kont i danych użytkowników.

Usługi dodatkowe:
• wsparcie w konfiguracji użytkownika;
• szkolenia on-line z zakresu użytkowania pakietu
Office;
• wspólna autentykacja – jeden zestaw
poświadczeń do wszystkich usług;
• podwyższone bezpieczeństwo – uwierzytelnianie
dwuskładnikowe, użycie haseł jednorazowych;
• uruchomienie centrum certyfikacji, szyfrowanie
poczty.

Przedstawione wyżej pakiety mają charakter poglądowy. Zakres usług każdorazowo dostosowujemy
do potrzeb klienta. Zapewniamy, że skutecznie i bezpiecznie przenosimy do chmury.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Dział handlowy

tel. 71 78 02 906, 71 78 02 907
handlowy@ssk.com.pl

O nas: SSK SA oferuje rozwiązania w zakresie technologii informatycznych, outsourcingu IT i cloud computingu.
W oparciu o bieżące trendy technologiczne oferuje produkty i usługi, które w znaczący sposób przyspieszają procesy
biznesowe, optymalizują oraz chronią zasoby przedsiębiorstw. Poznaliśmy istotę biznesu oraz obszary wrażliwe pod
względem informatycznym w firmach z wielu branż, w tym m.in.: automotive, bankowej, budowlanej, hotelarskiej,
produkcyjnej, transportowej, utilities oraz w instytucjach administracji państwowej.
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Case study z wdrożenia Office 365
Klient:
Takenaka Europe to japońska firma działająca na rynku
europejskim od 1973 roku. Zakres jej działalności obejmuje: usługi
consultingowe, projektowe i budowlane oraz zarządzanie budową.
Takenaka w Polsce zatrudnia ponad 70 pracowników
w rozproszonych lokalizacjach. Pracownicy korzystali do tej pory
z mało pojemnych kont pocztowych w ramach współdzielonego
hostingu oraz z pakietu Microsoft Office w wersji pudełkowej.
Możliwości tego rozwiązania były niewystarczające, a oferta
hostingowa mało dla firmy korzystna. Celem firmy było
usprawnienie procesu przepływu i zarządzania informacjami oraz
zwiększenie bezpieczeństwa danych.

Problemy do rozwiązania:
małe pojemności skrzynek pocztowych
brak możliwości archiwizacji poczty
trudności z zarządzaniem pakietem biurowym Office
brak synchronizacji plików

•
•
•
•

•
•
•

Rozwiązanie:
Przeprowadziliśmy
wdrożenie
w
modelu
hybrydowym, które z racji znacznego rozproszenia
użytkowników miało po części charakter zdalny.
Wszystkie
etapy
wdrożenia
miały
miejsce
z jednoczesnym kontaktem z użytkownikami
(fizycznym lub zdalnym) zapewniającym niezbędne
wsparcie.

„Zdecydowaliśmy się na Office 365,
ponieważ umożliwia wirtualny dostęp do
papierowych danych oraz pozwala łatwiej
dzielić się plikami - bez przenoszenia na
pendrive i przesyłania plików pocztą
elektroniczną. Poza tym Office 365
zapewnia nam światowej klasy
bezpieczeństwo danych, a dla naszej firmy
utrzymanie ciągłości pracy jest
najważniejsze.”
Witold Borucki
Administration Manager,
Takenaka Europe GmbH Sp. z o.o.

dane z poczty przechowywane były tylko lokalnie, na
dyskach twardych komputerów
brak mobilności i dostępu do plików z każdego
miejsca
potrzeba archiwizacji dużej ilości danych
historycznych

Projekt obejmował realizację następujących prac:
• przygotowanie usługi Office 365 do obsługi domeny
• przekierowanie kont pocztowych do Microsoft
Exchange
• przeniesienie kont użytkowników i utworzenie haseł
• migrację historycznych wiadomości e-mail
• zdalną instalacja pakietu Office 365

Korzyści:
Takenaka Europe skorzystała z Office 365 w celu usprawnienia procesu przepływu i zarządzania informacją.
Dzięki wdrożeniu uzyskała m.in. takie korzyści jak:
•
•
•
•
•

nielimitowane archiwum wiadomości e-mail
dostęp do zasobów zgromadzonych w chmurze
synchronizację plików
wsparcie dla urządzeń mobilnych (dostęp do poczty
i pakietu Office ze smartfona, tabletu i komputera)
automatyczne aktualizacje i pełne bezpieczeństwo
danych
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•

•

zapewnienie zgodności z przepisami i ochrona
informacji (archiwizacja, zarządzanie prawami
dostępu, ochrona przed utratą danych dla poczty
i plików)
centrum elektronicznych materiałów dowodowych
(śledzenie i gromadzenie informacji o zdarzeniach
dokonywanych na dokumentach).
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