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Chcesz wdrożyć rozwiązania otwarte w krytycznym 
obszarze środowiska IT

Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na jakość wsparcia 
technicznego uwzględniającego specyfikę tej klasy oprogramowania. 

Twój zespół IT jest obciążony bieżącymi zadaniami 
i nie ma czasu na śledzenie rozwoju technologii

Rozwiązania open source składają się z wielu kompo-
nentów (podsystemów, bibliotek, interfejsów, 
integracji). Zarządzanie kompatybilnością tych 
komponentów jest złożone i wymaga ciągłej uwagi 
z powodu dynamiki zmian. W tej sytuacji można 
przekazać odpowiedzialność za monitorowanie 
tych zmian i zgodność stosu technologicznego 
zewnętrznym ekspertom.

Korzystasz z wielu technologii, mających 
odmienne modele wsparcia

Dotkliwy jest wtedy brak jednego punktu kontaktu. 
Inżynierowie Linux Polska pomagają w składaniu 
zgłoszeń, weryfikują ich zakres informacyjny, 
nadzorują obsługę sprawy przez support produ-
centa, prowadząc komunikację w języku lokalnym.

 t Świadczymy usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania open 
source klasy Enterprise od 2009 roku, na podstawie umów z naszymi 
partnerami: Red Hat, EnterpriseDB, Splunk, Docker, Hortonworks, 
Microsoft, Puppet, Suse, Oracle, DataStax, Zabbix czy Canonical.

 t Kompleksowo uzupełniamy wsparcie świadczone przez producentów.

 t Nasz zespół inżynierów stale rozwija swoje kompetencje i aktualizuje 
wiedzę w zakresie technologii open source - posiadamy ponad 500 
indywidualnych certyfikacji.

Dla kogo usługi wsparcia 360º 
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Najbardziej aktualna wiedza

Dostęp do najaktualniejszej wiedzy o nowych 
rozwiązaniach w obszarze open source i wersjach 
oprogramowania co pozwala na podejmowanie 
optymalnych decyzji.

Szybsza reakcja

Szybsza reakcja pozwalająca na ograniczenie 
skutków błędów/awarii dzięki wcześniejszemu 
zgłaszaniu problemów i lepszej komunikacji 
z zespołem wsparcia.

Skuteczniejsze zapobieganie błędom

Skuteczniejsze zapobieganie błędom/awariom 
dzięki: właściwej konserwacji, proaktywnemu 
monitoringowi, transferowi wiedzy do zespołu IT.

Poprawa MTBF i MTTR

Polepszenie wskaźników MTBF (Mean Time 
Between Failure) oraz Mean Time To Repair 
(MTTR).

Korzyści
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Wsparcie dopasowane do zespołu

Elastyczne warunki świadczenia usługi 
dostosowane do trybu pracy użytkowników, 
administratorów i helpdesku.

Lepsza jakość usług wsparcia

Poprawa jakości usług wsparcia dzięki kompe-
tencjom inżynierów Linux Polska, których praca 
jest kontrolowana przez wskaźniki SLA i XLA.
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 t Jedyny na rynku rozszerzony model usługi wsparcia gwarantu-
jący skuteczniejsze rozpoznawanie problemów, a także bardziej 
efektywne korzystanie z usług wsparcia.

 t Głęboka znajomość oprogramowania open source - jego 
cyklu życia, aspektów prawno-licencyjnych, dalszych planów 
rozwojowych.

 t Wieloletnie doświadczenie we współpracy z wiodącymi produ-
centami komercyjnych wersji open source i świadczeniu usług 
wsparcia dla ich produktów.

 t Objęcie usługą wsparcia wszystkich elementów 
środowiska informatycznego przedsiębiorstwa.

 t Możliwość uzupełnienia brakującej funkcjonalności 
we wspieranym oprogramowaniu.

 t W ramach usługi dostępne też: proaktywny 
monitoring, przeglądy konserwacyjne, zarządzanie 
aktualnością oprogramowania i zarządzanie 
konfiguracją.

 t Uzupełnienie standardowych procesowych 
wskaźników świadczenia usługi (SLA) o  ocenę 
jakości usługi (XLA).

Uzupełniamy wsparcie świadczone przez dostawców 
technologii open source w dodatkowych obszarach:

 t Przygotowanie użytkowników i administratorów do korzystania  
z supportu.

 t Pomoc w języku polskim w trakcie korzystania z supportu - stała 
obecność onsite lub online.

 t Nadzór nad rozwiązywaniem problemu.

Co nas wyróżnia
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Rozszerzony 5-poziomowy model wsparcia 

Pre-support 
 t Przygotowanie użytkowników i administratorów do korzystania z supportu.

 t Technology update dla Twojego zespołu. 

 t Dedykowane szkolenia i warsztaty.

 t Pomoc w budowaniu lokalnej bazy wiedzy.

Poziom 0
 t Dodatkowe wsparcie lokalne w języku polskim z opcją stałej obecności onsite i online.

 t Monitoring rozwiązywania problemów.

 t Opcja outsourcingu helpdesku.

Poziom 1
 t Wyjaśnianie sytuacji, kwalifikacja problemów,  wypracowywanie obejść.

 t Nadzór nad rozpoznaniem problemów.

Poziom 2
 t Szczegółowa analiza problemów. 

 t Nadzór nad rozwiązywaniem problemów.

Poziom 3
 t Rozwiązywanie zaawansowanych problemów na poziomie kodu.

 t Nadzór nad edycją patchy i zamykaniem zgłoszeń.
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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


