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Zmaksymalizuj zalety open source
t Nasze usługi rozwoju i dostosowywania open source otwierają
nowe możliwości dla pełniejszego korzystania z unikalnych cech
tego rodzaju software’u.
t Nieograniczeni zapisami licencyjnymi (jak w przypadku oprogramowania zamkniętego) możemy dostosować oprogramowanie
do specyficznych wymagań Twojej organizacji.
t Dostosowanie nie musi się ograniczać tylko
do prostej kastomizacji interfejsu i brandingu.
Może sięgać daleko głębiej i dotyczyć: konfiguracji,
kodu, rozszerzenia/zawężenia funkcjonalności.

Oferujemy dwa modele rozwoju dedykowanego open source
1. Model „in-house”, który obejmuje:

t Rozwój oczekiwanej przez Ciebie wersji oprogramowania może być realizowany poprzez wsparcie
Twojego zespołu lub też zlecenie całości prac
inżynierom Linux Polska.

t konsulting i usługi doradcze LP w całym procesie wytwórczym,

t Oferujemy też pełny zakres rozwiązań w zakresie
brandingu i odsprzedaży rozwiązań wypracowanych we współpracy z klientem.

t późniejszą eksploatację rozwijanego produktu i wsparcie.

t zaprojektowanie ścieżki transferu wiedzy w zakresie rozwijanej
technologii,
t wdrożenie,

2. Usługa dedykowana polegająca na:
t powierzeniu całości odpowiedzialności za proces wytworzenia
inżynierom Linux Polska,
t wdrożenie danego rozwiązania w Twoim środowisku,
t rozwój wdrożonego rozwiązania,
t rozszerzone wsparcie techniczne.
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Dedykowany open source - kiedy warto
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Współpraca ze wieloma rozwiązaniami
Kiedy Twoje oprogramowanie wymaga współpracy
ze specyficznym rozwiązaniem standardowo
nieobsługiwanym (legacy, zbyt nowe lub zbyt
wertykalne).

Obsługa specyficznego workloadu
Kiedy masz konkretny specyficzny workload
i standardowo oferowane rozwiązanie nie spełnia
jego wymagań (dostosowanie do specyfiki
storage’u, rozproszonego przetwarzania).

Kontrola nad brandingiem
Kiedy chcesz mieć pełną kontrolę nad brandingiem
i look and feel zgodnym z wymogami Twojej firmy.

02
04
06

Wysokie standardy bezpieczeństwa
Kiedy masz wyższe wymagania bezpieczeństwa
i standardowo oferowane standardowe rozwiązanie nie spełnia ich (ograniczenie podatności,
dodatkowe logi audytowe).

Kontrola cyklu życia oprogramowania
Kiedy chcesz mieć pełną kontrolę nad cyklem życia
oprogramowania a oferowany przez społeczność
cykl wydań tego nie spełnia.

Niezawodny support techniczny
Kiedy chcesz mieć niezawodny support
techniczny dla oprogramowania, które rozwijałeś
sam lub we współpracy z Linux Polska.

Więcej korzyści od Linux Polska
1. Konsulting doświadczonych inżynierów i analityków w wyborze
rozwiązania technologicznego i dalszej ścieżki rozwoju, w tym:
t
t
t
t

audyt technologii i wymogów adopcji,
ocena ryzyka operacyjnego związanego z technologią,
identyfikacja ewentualnych luk kompetencyjnych,
kalkulacja TCO i ROI.

2. Transfer wiedzy (szkolenia i warsztaty), m.in.:
t
t
t
t
t

przygotowanie do rozwoju open source - zakres i praktyka,
zasady wsparcia technicznego,
procesy CI/CD oraz ich automatyzacji,
podejście DevOps,
warunki licencji open source i ich znaczenie dla organizacji.

3. Rozszerzone wsparcie techniczne - 5 poziomów wsparcia.
4. Dodatkowe usługi:
t eCMDB - elastyczne zarządzanie konfiguracją,
t ZAO - zarządzanie aktualnością oprogramowania.
5. Możliwość przeniesienia całości odpowiedzialności na Linux Polska
za jakość (SLA i XLA) konkretnej usługi IT po przekształceniu jej
w Managed Service.
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O Nas
Wspieramy klientów w pokonywaniu barier
technologicznych i transformacji IT.
Koncentrujemy się na innowacyjności i rozwoju
kompetencji własnych oraz transferze wiedzy
do zespołów klienta.
Projektujemy i tworzymy rozwiązania open
source w obszarach: migracja do open source,
konteneryzacja aplikacji, hybrid cloud, DevOps,
bazy danych, middleware, automatyzacja.

Prowadzimy działalność badawczo-rozwojową
i rozwijamy produkty własne w obszarze data
science.
Dostarczamy usługi konsultingowe, wdrożeniowe i utrzymaniowe, w wymienionych
dziedzinach.
Uzupełnieniem naszej działalności są szkolenia
i warsztaty techniczne – zarówno autoryzowane,
jak i autorskie. Zespół posiada ponad 500
indywidualnych certyfikacji.

Nasi partnerzy:

>230,000
przepracowanych
godzin konsultacji
i wdrożeń
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>500

od 2009

certyfikatów z zakresu
największe centrum
wiodących technologii
kompetencyjne
i zarządzania projektami technologii open source
w regionie CEE

Nasi Klienci
Linux Polska jest wiarygodnym partnerem
w naszych poszukiwaniach optymalnej
infrastruktury informatycznej dostosowanej do modelu biznesowego i dającej
przewagę konkurencyjną na coraz bardziej
wymagającym rynku.
Maciej Trocewicz, Lider Zespołu IT
TUiR Warta SA

Dzięki open source i wiedzy konsultantów
Linux Polska dokonaliśmy transformacji
IT, zachowując kontrolę kosztów i niezależność od jednego dostawcy.
Sebastian Jaworski, CIO
ARiMR
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t Ponad 1700 zadowolonych klientów w regionie
EMEA i w USA
t Zaufały nam największe polskie przedsiębiorstwa
m.in.: PKO BP, mBank, KNF, BGK, NBP, Warta, PZU,
Orange, T-Mobile, P4, ZUS, ARiMR, Min. Sprawiedliwości, Min. Finansów, COI

idIQ od Linux Polska

ządzanie oraz migracja

Platforma HybridIQ umożliwia zarządzanie maszynami
wirtualnymi oraz migrację ze środowisk VMware do Red

Hat Virtualization/oVirt lub OpenStack.

omatyzacja

Możliwość automatyzacji zadań dotyczących konfiguracji
maszyn wirtualnych, switchy. Rozwiązanie dające nieskończone możliwości.

ymalizacja

Wbudowane mechanizmy Right-Size Recommendation umożliwiają lepszą utylizację dostępnych
zasobów.

portowanie

Łatwa i szybka analiza infrastruktury pod
kątem obciążenia oraz wykorzystania zasobów
lokalizacji “wąskich gardeł” w infrastrukturze.
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Skontaktuj się z nami
tel. 22 213 95 71, biuro@linuxpolska.pl
Linux Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa
t HybridIQ jestlinuxpolska.pl
narzędziem, które pozwala na integrację i scentralizowane
zarządzanie wieloma rozwiązaniami, a także na monitoring i optymalizację infrastruktury, za pomocą jednego interfejsu.

t HybridIQ buduje kolejną warstwę w infrastrukturze, interfejs webowy
oraz rest api do obsługi, zarządzania i monitorowania wielu rozwiązań.
t Ze względu na współpracę z narzędziami z różnych obszarów dostępnych w środowisku “on-premise” oraz w internecie “cloud” nazywany
jest chmurą hybrydową “hybrid cloud”.

