Power
as a Service
Máme pro vás řešení

Hledáte možnosti provozu, testování nebo disaster recovery lokality svých klíčových systémů?
Nechcete investovat do nákladné infrastruktury? Nechcete se věnovat správě operačních systémů

AIX, AS/400 nebo Linux na platformě IBM Power? Je pro vás zajímavá možnost škálovat prostředí
dle své aktuální potřeby? Pak je přímo pro vás určena služba Power as a Service.

AIX, AS/400 a Linux na platformě
IBM Power

Power as a Service

V případě, že pro provoz svých klíčových aplikací využíváte

Přináší možnost využít výkonné prostředí IBM Power 8 pro

Power serverů a operačních systému AIX, AS/400 nebo

provoz, vývoj a testování, případně disaster recovery klíčových

Linux jsou naše služby určeny přímo pro vás. Formou služby

systémů vaší společnosti. Dle vašich požadavků může být

vám poskytneme potřebný hardware s předinstalovaným

předinstalován OS AIX, AS/400 nebo Linux. Nemusíte tedy

operačním systémem dle vašich potřeb. Stejně tak jsme

řešit infrastrukturu, ale pouze systémy a procesy, které

schopni operační systém spravovat a na vás zůstává

vám pomohou dosáhnout vytýčeného cíle. Na našem HW

správa aplikací a jejich využití dle vašich potřeb. Služba je

získáte potřebný výkon, který je navíc škálovatelný dle vaší

provozována na technologii IBM Power Systems™.

aktuální potřeby. Nedílnou součástí je i nepřetržitý monitoring

®

Příklady využití

• Testovací a vývojové prostředí – využijte výhod flexibility
našeho řešení. Můžete vyvíjet a testovat vše co potřebujete
bez nákupu druhého HW a jeho následné správy.
• Disaster recovery – zajistěte si u nás možnost provozu
vašeho prostředí v případě katastrofy ve vašem primárním
datovém centru. Nemusíte si disaster recovery prostředí
sami pořídit, vybudovat a následně nechat nevyužité. Lze
kombinovat i s testovacím a vývojovým prostředím
• Prostředí při migraci – pro období migrace, kdy potřebujete
souběžně provozovat jak původní, tak nové prostředí.
Během tohoto období se požadavky na původní prostředí
budou neustále snižovat. Toto vám velmi efektivně umožní
naše flexibilní řešení. Příkladem může být migrace na SAP
HANA.

Více informací na www.dataspring.cz/powerasaservice

a servicedesk pro řešení vašich požadavků.

Proč DataSpring?

• provozujeme služby z certifikovaného TIER III datového centra umístěného v České republice
• máme certifikaci ISO 27001
• nebojíme se investovat do nových trendů a technologií, např. Commvault anebo MS Azure Pack
• jsme vlajková loď KKCG v oblasti ICT služeb
• jsme flexibilní a máme individuální přístup k zákazníkovi
• nabízíme bezpečné řešení postavené na dedikovaném firewallu s logickou izolací od ostatních zákazníků s vlastním
síťovým prostorem
• naše řešení zálohování je na českém trhu unikátní
• nabízíme vysokou flexibilitu a modularitu služeb
• používáme pouze enterprise technologie a klademe důraz na bezpečnost a kvalitu poskytovaných služeb
• garantujeme kvalitu služeb v rámci SLA

Pomoc na dosah ruky

V případě zájmu o podrobnější informace k uvedeným službám nás kontaktujte na adrese: obchod@dataspring.cz

DataSpring s. r. o.
K Žižkovu 851/4 | 190 00 Praha 9 - Vysočany
obchod@dataspring.cz | www.dataspring.cz
Více informací na www.dataspring.cz/powerasaservice

SPOLEČNOST JE ČLENEM INVESTIČNÍ SKUPINY

