6 sposobów,
w jakie chmura zmieni
Twój biznes na lepsze

POZNAJ NASZĄ USŁUGĘ CHMUROWĄ
Producent i dostawca rozwiązania:

W One Step Cloud przechowujesz i przetwarzasz dane w chmurze,
zachowując kontrolę nad kosztami. To elastyczne zasoby komputerowe
dla Twojej firmy, z których korzystasz bez konieczności kupowania
i utrzymywania fizycznej infrastruktury.

#1
WSZYSTKIE PROCESY
BIZNESOWE MAMY
W CHMURZE
Od chwili wdrożenia One Step Cloud to jedyna
platforma IT z jakiej korzystamy. Wszystkie
procesy biznesowe związane z realizacją
naszych zleceń odbywają się właśnie tam.
Nasza firma ma do czynienia głównie z danymi
i rejestrami publicznymi, a przetwarzane dane
muszą być przechowywane na terenie Polski.

BEZPIECZEŃSTWO

TECHNOLOGIA
I DOŚWIADCZENIE

TWOJE DANE
POZOSTAJĄ TWOJE

Centra danych wyposażone
w najnowocześniejsze rozwiązania
Dell Technologies.

Dane zlokalizowane w Polsce i chronione
zgodnie z prawem Unii Europejskiej

Technologia oparta o VMware najszerzej stosowany standard
wirtualizacji.

Łatwość migracji z i do chmury.

Profesjonalne wsparcie w procesie
wdrożenia i integracji z chmurą.

Bezpieczeństwo danych gwarantowane
certyfikatami ISO 9001, 27001 i 27018.

To było dodatkową zaleta, która zdecydowała
o wyborze One Step Cloud.
Tomasz Berezowski, 19e.pl
Klient OSC od 2018

PN-EN ISO/IEC 27001
PN-EN ISO 9001
PN-ISO/IEC 27018

systemy IT, przetwarzanie w chmurze
realizacja projektów informatycznych
SAAS, IAAS, PAAS, Backup-as-a Service

#2

DOSTĘPNOŚĆ

DODAWAJ MASZYNY
NATYCHMIAST, GDY
POJAWI SIĘ POTRZEBA

siedziba
firmy

PRACUJĘ JAK CHCĘ
I SKĄD CHCĘ

API
kawiarnia
zautomatyzowane zarządzanie

W chmurze mam dokładnie tyle zasobów, ile
potrzebuję i kontrolę nad kosztami. To ważne,
bo to są moje pieniądze. Do tego mam dostęp,
łatwość obsługi tego wszystkiego, nie muszę
szukać, biegać.
Ulubiony aspekt wdrożenia? Backup. Nawet nie
to, że czuję się bezpieczniej - po prostu mogę
nie myśleć o tym.

gpu

gpu

DM

VM

VM

DM

VM

PRACUJ
SKĄD CHCESZ

VM

VM - maszyny wirtualne
DM - maszyny dedykowane

łatwe zarządzanie ręczne
dom

Dariusz Sobolewski, MBN Nieruchomości
Klient OSC od 2019

interfejs
Data Center Intratel
•
•
•
•
•
•
•

3x ISO
Ochrona przeciwpożarowa
Bezpieczeństwo sieci
Firewalle
Sprzęt Dell
Redundantne zasilanie
Bezpośrednie połączenia
do głównych dostawców

oddział
w innym
mieście

#3
PROSTA OBSŁUGA
OSZCZĘDZA PIENIĄDZE
Największą wartością jest łatwość
monitorowania infrastruktury za pomocą
dostarczonych gotowych narzędzi oraza
udostępnionych API. Dużo większa jest też jej
skalowalność, a więc możliwość włączania i
wyłączania w dowolnej chwili dodatkowych
zasobów.
Maszynę wirtualną można na noc wyłączać
i nie trzeba klasycznego administratora,
a z własnym serwerem nie bylibyśmy tego w
stanie zrobić
Tomasz Berezowski, 19e.pl
Klient OSC od 2018

PROSTOTA

PROSTA
OBSŁUGA
One Step Cloud to łatwy
w obsłudze interfejs
i elastyczne API do
zarządzania maszynami.
Potrzebujesz wsparcia?
Skontaktuj się z naszym
helpdeskiem.
Porozmawiasz po polsku,
od razu z inżynierem.

Helpdesk

#4

ELASTYCZNOŚĆ
internet

CHMURA POMAGA NAM
W ZAAWANSOWANYCH
PROJEKTACH
Potrzebowaliśmy rozwiązania pozwalającego
na elastyczny i szybki dostęp do zasobów
IT, wykorzystywanych na różnych etapach
prowadzenia prac B+R.
Rozwiązania w chmurze OneStepCloud.pl nie
tylko spełniły założenia, ale okazały się też być
na tyle elastyczne że wykorzystujemy je
w coraz większej ilości projektów
wymagających przechowywania, przetwarzania
i udostępniania obszernych zbiorów danych.
Bernard Stępień, Creotech sp. z o.o.
Klient OSC od 2018

Chmura prywatna
z oprogramowaniem
One Step Cloud

Chmura publiczna
One Step Cloud
data center A
gpu

DM

VM

oddział

IoT
VM

data center B
gpu

DM

VM

data center
VM

oddział
centrala
archiwizacja
przetwarzanie
kopie zapasowe

aplikacje
procesy
dane
usługi

CHMURA NA MIARĘ
TWOJEGO PROJEKTU
Korzystaj tylko z chmury publicznej,
albo połącz jej zalety z wybranymi
zasobami w chmurze prywatnej.

Helpdesk

dostęp i zarządzanie
panel.onestepcloud.pl

Zaprojektujemy, przetestujemy
i wdrożymy rozwiązanie optymalne
dla Twojego biznesu.

#5
WIEM, ZA CO
DOKŁADNIE PŁACĘ
One Step Cloud dało nam elastyczność.
Nie potrzebujemy utrzymywać w firmie dużego
działu IT. Nie interesuje nas utrzymanie,
upgrade’y oprogramowania, koszty energii
i bezpieczeństwo fizyczne, utrzymanie
serwerowni.
Zamiast serwerów kupowanych nadmiarowo
Promotech wykorzystuje zasoby tak jak ich
potrzebujemy, skalując zarówno w górę i w dół.
IT w firmie jest nie tylko bezpieczniejsze,
ale też zoptymalizowane kosztowo co wyraźnie
widzimy w analizach.
Marek Siergiej, Promotech SA
Klient OSC od 2017

PRZEJRZYSTE KOSZTY

LINIOWY
MODEL CENOWY

WSPARCIE
ZAWARTE W CENIE

Pełna elastyczność doboru
parametrów infrastruktury

Dostępna „jazda próbna”
- Proof of Concept

Z gwarancją wysokiego poziomu
wydajności

Podstawowy support w cenie

Redukcja kosztów infrastruktury
i obsługi IT

OBLICZ
KOSZTY ONLINE
Kalkulator cen i konfiguracji:

OBLICZ

#6
Zaufali nam:

ZAUFANIE

SOLIDNY
PARTNER
Nasze hasło to „We’ve got IT”.
Jesteśmy ekspertami rozwiązań
z zakresu bezpieczeństwa
i dostępności danych.
Stworzyliśmy One Step Cloud
w oparciu o ponad 20-letnie
doświadczenie w integracji
rozwiązań informatycznych.

KONTAKT

Mateusz Bohonos
Product Manager
kom. +48 663 073 473

1000+

40+

500+

3

projektów

klientów

m.bohonos@intratel.pl
onestepcloud.pl

inżynierów

certyfikaty ISO

Intratel sp. z o.o.
Al. 1000-lecia P.P. 39A,
15-111 Białystok

