Hradecká lesní
a d eva ská spole nost a.s.

vyu ívá slu bu virtuální
privátní datové centrum
Cloud4com
Spole nost Hradecká lesní a d eva ská spole nost se zabývá realizací produkt
lesní výroby, p edev ím obchodu se d evem. Své slu by poskytuje jak správc m
státního majetku, tak obcím, m st m i spole nostem i soukromým osobám.

p vodní stav
Spole nost HLDS hledala alternativu k jednorázové investici do nového hardware do
vlastní serverovny. Ve spolupráci s IT partnerem, firmou AG COM, oslovila Cloud4com,
kde následn vznikl spole ný návrh infrastruktury se za len ním technologie Virtual
Desktop Infrastructure (VDI).

nové e ení u Cloud4com
V první fázi projektu byla realizována slu ba Virtuální privátní datové centrum (vPDC)
s kapacitami výpo etních zdroj dle doporu ení výrobc aplikací. Infrastruktura byla
následn testována a poté prob hla migrace ze zákaznických fyzických server na
virtuální servery Cloud4com. Díky irokým mo nostem kálovatelnosti byly v dal í fázi
optimalizovány výpo etní zdroje a to p edev ím u databázového serveru s Microsoft
SQL. Pro technologii VDI byl vytvo en terminálový server, jako dal í pak nemén
d le itý Domain Controller server a firewall.
Zákazník tak získal vysoce dostupné prost edí bez nutnosti nákladné jednorázové
investice, navíc má mo nost kdykoli parametry a rozsah slu eb m nit dle aktuální
pot eby.

„Rozhodli jsme se provozovat naši infrastrukturu u Cloud4com na základě unikátního
systému SLA a za celou dobu trvání kontraktu jsme nezaznamenali žádný výpadek
služeb. Je zřejmé, že garantovaná dostupnost není jen určitou formou pojištění, ale má
svůj reálný podklad v architektuře datacentra Cloud4com a ve výběru komponent
nejvyšší úrovně. Ve spojení s technologicky zdatným supportem nemáme žádný důvod
k obavám o provozování naší IT infrastruktury v cloudu.”
Ing. Michal Půža, IT manager
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