
linuxpolska.pl
linuxpolska.pl

Managed Services
Optymalizacja zarządzania  
wybranym obszarem IT

http://linuxpolska.pl
http://linuxpolska.pl


linuxpolska.pl

Twój Zespół IT jest przeciążony pracami administra-
cyjnymi i utrzymaniowymi

Usługi w modelu Managed Services odciążą Twój zespół IT 
od zadań administracyjnych i utrzymaniowych, co pozwoli 
mu skoncentrować się na kluczowych procesach biznesowych, 
rozwoju i dostosowaniu strategii do zmian na rynku.

Dalsze próby optymalizacji kosztów IT nie przynoszą 
zadowalających rezultatów

Nie można już więcej zaoszczędzić na sprzęcie i pracownikach. 
Opłaty licencyjne zostały już zoptymalizowane, ale nadal należy 
zapewnić obsługę chwilowych wzrostów obciążenia i większej 
ilości użytkowników jednoczesnych.

Zmiany technologiczne i konkurencja  
wymagają poszerzenia składu zespołu IT

Nowe kanały komunikacji z klientami, nowe 
formy prezentacji treści, większa skala  
i dynamika obciążenia wymagają nowych 
technologii. Twój zespół IT jest cały czas 
zaangażowany w bieżące utrzymanie 
i nie ma możliwości uzupełniania luki 
kompetencyjnej.

 t Managed Services (usługi zarządzane) to nowy model outsourcingu 
usług IT. Zaletą tego modelu jest przeniesienie odpowiedzialności za 
jakość świadczenia usług, koszty utrzymania infrastruktury, aktualność 
oprogramowania oraz ryzyka technologiczne do zewnętrznej firmy 
technologicznej.

 t Wg oceny analityków branżowych zmiany spowodowane pandemią 
są w dużej mierze nieodwracalne i Managed Services stanie się 
dominującą opcją realizacji procesów biznesowych IT w przyszłości.

Managed Services - kiedy warto
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Kompleksowość

Obejmujemy usługą Managed Services wszystkie 
kluczowe obszary IT klienta: systemy operacyjne, 
konteneryzację, bazy danych, administrację.

Pełna kontrola nad usługą

Dajemy klientom kontrolę nad stanem ich infra-
struktury oraz jakością usług dzięki monitoringowi 
i usłudze zarządzania konfiguracją.

Wiedza i doświadczenie

Posiadamy szeroką wiedzę i wieloletnie doświad-
czenie w zakresie oprogramowania open source: 
jego cyklu życia, wsparcia technicznego, kasto-
mizacji, aspektów prawno-licencyjnych.

Stabilność pracy

Zapewniamy stabilność pracy dzięki ciągłej 
kontroli zgodności oprogramowania (usługa 
zarządzania aktualnością oprogramowania).

Co nas wyróżnia
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Wszechstronne wsparcie

Udzielamy naszym klientom wsparcia w przenie-
sieniu poszczególnych usług, aplikacji lub innych 
obszarów do modelu Managed Services.

Pomiar SLA i XLA

Uzupełniamy standardowe wskaźniki poziomu 
świadczenia usługi (SLA) o pomiar odbioru 
jakości usługi przez użytkowników i administratorów 
biznesowych (XLA).
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 t Pewność dostępności usługi dzięki infrastrukturze cloud 
o najwyższych parametrach niezawodności.

 t Przeniesienie odpowiedzialności za jakość usługi na zespół 
Linux Polska.

 t Zaoszczędzony czas zespołu IT - możliwość skoncentrowania 
się na projektowaniu nowych usług i doskonaleniu procesów 
biznesowych.

 t Optymalizacja wykorzystania infrastruktury dzięki 
zapewnieniu najodpowiedniejszej konfiguracji.

 t Optymalizacja i przewidywalność wydatków.

 t Możliwość obsługi nagłych zmian w obciążeniu 
usługi poprzez elastyczność skalowalności.

 t Dostępność zewnętrznego zespołu eksperckiego 
Linux Polska według bieżących potrzeb.

Przekazanie odpowiedzialności firmie 
trzeciej nie oznacza utraty kontroli

 t Masz stały dostęp do monitoringu usług i możliwość bieżącego 
wpływania na skalę obciążenia. 

 t Na bieżąco monitorujesz wskaźniki poziomu sposobu świadczenia 
usługi (SLA).

 t Wskaźniki zadowolenia z realizacji usługi (XLA) są stale dostępne dla 
Twojej oceny.

Managed Services - co zyskasz
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Kastomizowane pakiety usług pod Twoje potrzeby 

Dobierz wariant pod konkretne potrzeby, obejmujący:

 t platformy konteneryzacyjne (PaaS), 

 t bazy danych, 

 t zarządzanie multicloud, 

 t zarządzanie konfiguracją, 

 t bezpieczeństwo i zarządzanie dostępem, 

 t automatyzację, 

 t specjalistyczne usługi GIS oraz Machine Learning.

Managed Services - wybierz wariant usługi dla siebie

Skuteczne wdrożenie i wysoka jakość usług

Jeśli chcesz się dobrze przygotować do wdrożenia usług Managed 
Services i zapewnić ich właściwą jakość chętnie pomożemy oferując:

 t audyt gotowości przedsiębiorstwa do wdrożenia usług  
w modelu Managed Services;

 t planowanie wdrożenia usług w modelu Managed Services;

 t "client IT team extension" - nasi inżynierownie mogą uzupełnić 
Twój zespół IT podczas realizacji usług.

Przykładowe pakiety Managed Services 

Paas Bazy danych Administracja Data Science

Kubernetes Postgres EuroIQ EuroGISDesktop

OKD EuroDB eCMDB EuroGISPlatform

OpenShift EDB Postgres EuroSSO, EuroTower EuroDataScience
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Prowadzimy działalność badawczo-rozwojową 
i rozwijamy produkty własne w obszarze data 
science. 

Dostarczamy usługi konsultingowe, wdro-
żeniowe i utrzymaniowe, w wymienionych 
dziedzinach.

Uzupełnieniem naszej działalności są szkolenia 
i warsztaty techniczne – zarówno autoryzowane, 
jak i autorskie. Zespół posiada ponad 500 
indywidualnych certyfikacji.

>230,000
przepracowanych 
godzin konsultacji 

i wdrożeń

>500
certyfikatów z zakresu  
wiodących technologii  

i zarządzania projektami 

od 2009
największe centrum  

kompetencyjne  
technologii open source 

w regionie CEE

O Linux Polska

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.

Nasi partnerzy:
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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. Sprawiedli-
wości, Min. Finansów, COI

Linux Polska - nasi Klienci

Linux Polska jest wiarygodnym partnerem 
w naszych poszukiwaniach optymalnej  
infrastruktury informatycznej dostoso-
wanej 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 nieza-
leżność od jednego dostawcy.

Sebastian Jaworski, CIO 
ARiMR
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 t HybridIQ jest narzędziem, które pozwala na integrację i scentralizowane 
zarządzanie wieloma rozwiązaniami,  a także na monitoring i optymali-
zację 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 dostęp-
nych w środowisku “on-premise” oraz w internecie “cloud” nazywany 
jest chmurą hybrydową “hybrid cloud”. 

Zarządzanie oraz migracja

Platforma HybridIQ umożliwia zarządzanie maszynami 
wirtualnymi oraz migrację ze środowisk VMware do Red 
Hat Virtualization/oVirt lub OpenStack.

Automatyzacja

Możliwość automatyzacji zadań dotyczących konfiguracji 
maszyn wirtualnych, switchy. Rozwiązanie dające nieskoń-
czone możliwości.

Optymalizacja

Wbudowane mechanizmy Right-Size Recommen-
dation umożliwiają lepszą utylizację dostępnych 
zasobów.

Raportowanie

Łatwa i szybka analiza infrastruktury pod 
kątem obciążenia oraz wykorzystania zasobów 
i lokalizacji “wąskich gardeł” w infrastrukturze.

HybridIQ od Linux Polska

Skontaktuj się z nami 

tel. 22 213 95 71, biuro@linuxpolska.pl
Linux Polska Sp. z o.o.  

Al. Jerozolimskie 100,  00-807 Warszawa
linuxpolska.pl


