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Od roku 2010 OVHcloud, światowy dostawca usług chmurowych, dostarcza na rynek 
dedykowane rozwiązania dla środowisk hybrydowych oraz infrastrukturę dla wirtualnego 
centrum danych.

Flagowa usługa OVHcloud, jaką jest Hosted Private Cloud, to zwirtualizowane i w całości 
dedykowane centrum danych, opierające się na zdefiniowanych programowo technologiach 
VMware. Wszystkie elementy infrastruktury są wydzielone ze swojej warstwy fizycznej 
i kontrolowane przez oprogramowanie. Obejmuje to również zasoby obliczeniowe, urządzenia 
sieciowe oraz usługi pamięci masowej, które - uwolnione od ograniczeń tradycyjnej, 
skoncentrowanej na fizycznej maszynie koncepcji - mogą sprostać rosnącym potrzebom 
nowoczesnych firm.

To zaawansowane rozwiązanie oferuje niezawodność, skalowalność, prostotę zarządzania 
infrastrukturą oraz wiele więcej. 

Przyjrzyjmy się bliżej korzyściom płynącym z przeniesienia obciążeń do Hosted Private Cloud.

Hosted Private Cloud w liczbach

Ponad 3 PB
Danych przeniesionych 
z vCloud Air do OVHcloud

7-krotny
zdobywca nagrody Provider of the 
Year (na świat lub region EMEA) 
przyznawanej przez VMware

+9000
Maszyn wirtualnych przeniesionych 
z vCloud Air do OVHcloud

3500 
Projektów Hosted Private Cloud

10 lat 
współpracy z VMware 

30
centrum danych na całym 
świecie

20 Tbps
całkowitej przepustowości

1.5 mln 
klientów w 132 krajach



Wybierz biznes na pełniejszych obrotach
Zwinność i krótszy czas dotarcia na rynek to kluczowe funkcje, jakie powinna oferować usługa 
chmurowa, jeśli ma wspomóc ekipy IT w napędzaniu rozwoju firmy. Większość przedsiębiorstw 
nauczyła się już doceniać korzyści płynące z chmury obliczeniowej. Klienci również to 
zrozumieli i oczekują, iż sprzedawane im usługi wykorzystywać będą technologie chmurowe. 
Przeniesienie do Hosted Private Cloud może przyspieszyć rozwój innowacji, pozwalając firmie 
oderwać się od problemów związanych z infrastrukturą i w pełni skupić na swojej głównej 
działalności. 

Kontrola nakładów inwestycyjnych 
i kosztów operacyjnych
Dla wielu organizacji migracja do chmury rozpatrywana jest głównie w kategoriach 
opłacalności. Firmy mogą uniknąć dodatkowych nakładów inwestycyjnych (CapEx) i ciągłego 
modernizowania starzejącego się sprzętu, co oznacza znaczące obniżenie kosztów. Usługa 
hostowanej chmury nie wymaga inwestycji początkowych, a nakłady kapitałowe znajdują się 
po stronie chmurowego usługodawcy.

Poza początkowym zapleczem sprzętowym, kosztami związanymi z zakupem i wdrożeniem 
oprogramowania, własny hosting infrastruktury wymaga ciągłego przeprowadzania wielu 
operacji związanych z administracją i zarządzaniem. Te koszty operacyjne (OpEx) stanowią 
znaczną część całkowitego kosztu prowadzenia środowiska lokalnego. Rozwiązanie zarządzane 
i hostowane w chmurze uwalnia organizacje od kosztów operacyjnych na poziomie zaplecza 
fizycznego i struktury sieciowej, a wynikających z umów z dostawcą, umów gwarancyjnych 
i regularnej konserwacji. 



Konsolidacja zasobów na platformie chmurowej Hosted Private Cloud przyniosła 
firmie Arcade Beauty, specjalizującej się w dostarczaniu próbek i mini-produktów 
dla branży kosmetycznej i perfumeryjnej, oszczędności rzędu 40% w stosunku do 
poprzednich lat.  Dzięki nowej infrastrukturze, przedsiębiorstwo zyskało również 
zasoby niezbędne do wdrożenia systemu planowania zasobów, ERP (z ang. 
Enterprise Resource Planning), co pozwoliło usprawnić procesy biznesowe w jego 
europejskich działach. 

Czytaj więcej

Unikaj dodatkowych wydatków na 
szkolenia i pomoc specjalistów
Każdy proces migracyjny wymaga dogłębnej analizy i szczegółowego planu, aby 
zagwarantować efektywne wykorzystanie zasobów, wybrać właściwą strategię zarządzania 
ryzykiem i przygotować odpowiedni budżet. Kiedy na scenę wkracza nowa technologia, proces 
wdrożenia wymagać może dodatkowego szkolenia zespołów operacyjnych, a czasem nawet 
wynajęcia zewnętrznych ekspertów, którzy pokierują firmą w jej migracji z lokalnego 
środowiska do architektury chmurowej. 

Aby uniknąć dodatkowych wydatków działu HR, organizacja może wykorzystać jeden i ten sam 
system operacyjny wspierający migrację do chmury, który ułatwi proces zarówno na poziomie 
środowiska cloud, jak i infrastruktury lokalnej.

Zbudowana w oparciu o zestaw oprogramowania VMware usługa Hosted Private Cloud jest 
prosta i przyjemna w obsłudze dla zespołów IT, którym nieobce są infrastruktury napędzane 
technologią VMware. Rozwiązanie nie wymaga od nich zdobywania dodatkowych umiejętności: 
dobrze znany interfejs vSphere umożliwia zarządzanie i monitoring zasobów IT na takich 
samych zasadach, jak ma to miejsce w przypadku środowiska lokalnego.
.
1 Power Usage Effectiveness (PUE) factor shows how much electricity is needed to keep the datacentre facility running. With a PUE of 2.5 (which is the industry 

standard), for every watt required to power the servers, another 2.5 watts are needed to keep the datacentre running (cooling, lights, fire detectors etc.).

Obniżony koszt całkowitego posiadania
Aby poprawnie oszacować oszczędności, jakie może przynieść migracja do chmury, organizacja 
musi w pierwszej kolejności znać koszt całkowitego posiadania (TCO, z and. Total Cost of 
Ownership) swojej lokalnej infrastruktury. Wchodzą w ten koszt bieżące wydatki związane 
zobsługą, konserwacją i modernizacją rozwiązania ponoszone przez cały cykl jego życia 
(zazwyczaj od 5 do 10 lat, w zależności od projektu). Biorąc pod uwagę szerokie spektrum 
czynników do ewaluacji, łatwo jest przeoczyć niektóre z istotnych kosztów, jak np. cykl życia 
sprzętu lub zużycie energii. Koszty te zostają wyeliminowane w momencie, gdy 
przedsiębiorstwo przenosi swoje procesy IT do Hosted Private Cloud. Decydując się na 
dostępną na żądanie infrastrukturę OVHcloud, firma ma dostęp do sprzętu najnowszej 
generacji. Co więcej, wiodący na rynku dostawcy usług chmurowych, jak OVHcloud, są w stanie 
osiągnąć w swoich obiektach współczynnik PUE   (efektywność zużycia energii elektrycznej 
centrum obliczeniowego) równy 1.2, co oznacza oszczędności dla użytkownika końcowego.

https://www.ovhcloud.com/en-gb/case-studies/arcade-beauty/


Sporządź kosztorys planowanych 
wydatków na chmurę
Możliwości, jakie otwiera przed nami chmura obliczeniowa mogą być przytłaczające: setki opcji, 
dodatków i funkcjonalności, każda w innej cenie i z osobną metryką użycia. W rezultacie, 
przedsiębiorstwa rzadko wiedzą jaka będzie dokładna wysokość faktury na koniec miesiąca.

Prosty i przejrzysty system rozliczeniowy - bez ukrytych lub nieprzewidzianych kosztów - 
stanowi wyznacznik wiarygodności dostawcy usług chmurowych. Dla OVHcloud to istotny 
punkt, który brany jest pod uwagę przy opracowywaniu oferty produktowej. W przypadku 
usługi Hosted Private Cloud, faktura obejmuje comiesięczną stałą opłatę za hosty i centra 
danych oraz opłatę za zasoby dodatkowe dla centrów danych i hostów, rozliczane za zużycie 
w modelu godzinowym. Generowany ruch wchodzący i wychodzącyjest nieograniczony 
i wliczony w ofertę. Dodatkowo, klient ma możliwość wykupienia licencji systemu Windows 
Server dla maszyn wirtualnych, uiszczając płatność na początku kolejnego miesiąca. 

Altrivia, włoska firma proponująca innowacyjne usługi internetowe 
i marketingowe, korzysta z Hosted Private Cloud od OVHcloud, aby sprostać 
wyzwaniom wciąż rozwijającego się rynku i rozszerzać swoją ofertę.

Działalność przedsiębiorstwa generuje intensywny, stały przepływ ruchu 
(zwyczajowo na poziomie 9Tbps). Hosted Private Cloud radzi sobie z tym 
bezproblemowo, łącząc skalowalność chmury z wydajnością, jaką oferuje w 100% 
dedykowana infrastruktura sprzętowa.

Czytaj więcej

OVHcloud i VMware - długoletnia 
współpraca
Od momentu wprowadzenia na rynek usługi Dedicated Cloud w roku 2010, OVHcloud 
i VMware zacieśniały partnerską współpracę, dokładając wszelkich starań, aby dostarczać 
firmom wiodące w branży rozwiązania IaaS.

OVHcloud, posiadająca status partnera VMware Cloud Verified, oferuje elastyczną, 
interoperacyjną infrastrukturę jako usługę (z ang. Infrastructure as A Service), WMware Cloud, 
wykorzystującą technologie typu VMware vSphere, vSAN, NSX oraz HCX. Oba 
przedsiębiorstwa pracowały ręka w rękę, aby  dostarczyć na rynek w roku 2016 Software-
defined Data Center (SDDC) as a Service, czyli definiowane programowo centrum danych jako 
usługę.

Dzięki bliskim relacjom pomiędzy firmami, usługa Hosted Private Cloud korzysta bez 
ograniczeń ze wszystkich innowacyjnych rozwiązań VMware. Współpraca pozwoliła również 
na powstanie zupełnie nowego konceptu, jakim jest „OVH Academy” - techniczne sesje 
szkoleniowe dostosowane do potrzeb klienta. OVHcloud siedem razy zostało wyróżnione 
przez VMware nagrodą  "Service Provider of the Year" (Global i EMEA).

https://www.ovhcloud.com/en-gb/case-studies/altravia/


The Open Loyalty, platforma lojalnościowa stworzona przez spółkę Divante, 
przechowuje ogromne ilości danych osobowych, dlatego dla firmy niezwykle 
istotne jest, aby zapewnić odpowiednią ich ochronę. OVHcloud gwarantuje, że 
rozwiązanie Hosted Private Cloud zgodne jest z europejskimi przepisami 
dotyczącymi ochrony danych (w szczególności RODO) i oferuje wysoki poziom 
bezpieczeństwa, ponieważ dedykowane zasoby nie są w żaden sposób 
współdzielone. Divante może więc prowadzić swoją działalność bez obaw o los 
swoich danych i informacji.

Czytaj więcej

Czerp korzyści z odizolowanego 
środowiska
Planując migrację do chmury obliczeniowej, zespoły IT często martwią się o to, w jaki sposób 
zapewnić ochronę i kontrolę danych firmy w tym nowym środowisku.  Liczą na to, że przyjęte 
rozwiązanie będzie elastyczną i skalowalną fortecą, która pozwoli na odizolowanie całej 
infrastruktury i zagwarantowanie dostępu wyłącznie na potrzeby organizacji. I dokładnie tym 
jest Hosted Private Cloud od OVHcloud - dedykowanym środowiskiem z pojedynczym 
dzierżawcą. OVHcloud oferuje pakiet zawierający stos wirtualizacyjny VMware wraz z fizyczną 
infrastrukturą - w tym sprzęt serwerowy, pamięć masową, urządzenia sieciowe oraz przestrzeń 
w centrum danych - oraz wszystko, co niezbędne do ich obsługi. Wirtualne centrum danych jest 
wdrożone, zarządzane i serwisowane przez OVHcloud, podczas gdy maszyny wirtualne, 
aplikacje oraz dane obsługiwane są przez klienta.

Zabezpiecz się na każdą okoliczność
Bezpieczeństwo stanowi dla OVHcloud kwestię priorytetową, która traktowana jest w sposób 
bezkompromisowy. Od podstawowych elementów zabezpieczających, jak funkcja 
dwuskładnikowego uwierzytelnienia i zapobieganie nieupoważnionemu dostępowi do kont, po 
masowe systemy zabezpieczające, jak ochrona przed atakami DDos, wszystkie funkcje, których 
celem jest ochrona danych dostępne są dla każdego klienta lub włączone w usługę. 

Stosowane przez OVHcloud środki bezpieczeństwa, wspierane przez systemy zabezpieczające 
VMware, czynią z Hosted Private Cloud prawdziwą fortecę. Została ona zaprojektowana 
z uwzględnieniem kluczowych aspektów, jakimi są dostępność, integralność oraz poufność. 
Aby móc administrować infrastrukturą, należy przejść przez bramkę chronioną certyfikatem 
SSL, co stanowi gwarancję bezpiecznego transferu danych. Połączenie z maszynami 
wirtualnymi ma miejsce z poziomu sieci publicznej lub, jeśli klient wyrazi taką potrzebę, 
poprzez usługę VPN. Dostęp do panelu sterowania klienta oraz do vCenter może zostać 
ograniczony do zaufanych adresów IP.  

Dodatkowo, usługa OVHcloud Hosted Private Cloud wyposażona jest we wtyczkę NSX - 
programowo definiowaną sieć, która umożliwia dalsze konfigurowanie kontroli dostępu, 
poprzez tworzenie polityk bezpieczeństwa oraz wdrażanie usług sieciowych i rozwiązań 
dotyczących bezpieczeństwa bezpośrednio z gotowej biblioteki.

https://www.ovhcloud.com/pl/case-studies/divante/


Wybierz sprawdzone standardy
Poszukując zaufanego dostawcy hostingu w chmurze, decydenci w zakresie informatycznej 
infrastruktury często wymagają, aby proponowane rozwiązania były certyfikowane.  
Nieustanny wzrost znaczenia bezpieczeństwa informacji dyktowany jest nie tylko przez wzgląd 
na przepisy dotyczące ochrony prywatności, jak RODO, ale również przez rosnącą świadomość 
tego, jak wysoką wartość mają dane. Wykazanie zgodności ze standardami ISO 27001 
i zapewnienie klienta o tym, że firma zobowiązała się do zachowania poufności, integralności 
i prywatności jego danych, stało się kwestią kluczową dla dostawców rozwiązań chmurowych, 
jakim jest OVHcloud.

Certyfikaty SOC 1 Typ II oraz SOC 2 Typ II zaświadczają, że OVHcloud zdefiniowało i wdrożyło 
procesy kontrolne w celu ochrony danych swoich klientów i dokonuje oceny tych kontroli 
względem międzynarodowej normy utworzonej przez AICPA (ang. American Institute of 
Certified Public Accountants).

Bezpieczeństwo danych z kart płatniczych
Standard PCI DSS określa ponad 300 punktów kontrolnych oraz środków zabezpieczających, 
które należy wdrożyć, aby zapewnić całkowite bezpieczeństwo przetwarzania numerów kart 
płatniczych. Aby upewnić się, że Hosted Private Cloud spełnia te wymogi, platforma OVHcloud 
poddawana jest każdego roku audytowi przeprowadzanemu przez firmę „QSA”, 
wyspecjalizowanej w audytach bezpieczeństwa (z ang. Qualified Security Assessor).

Od chwili otrzymania po raz pierwszy w 2013 r. certyfikatu zgodności dla PCI DSS, OVHcloud 
każdego roku udowadnia, iż standard ten spełnia wymogi dotyczące bezpieczeństwa, 
niezbędne do hostowania każdego rodzaju infrastruktury elektronicznego systemu płatniczego, 
bez względu na jej rozmiar i poziom skomplikowania. OVHcloud, jako jeden z podmiotów 
łańcucha systemu płatności online, odpowiada za bezpieczeństwo infrastruktury, podczas gdy 
klient i pozostałe strony muszą przestrzegać standardów obowiązujących w ich obszarach 
działalności.



Wybierz rozwiązanie „all-inclusive”
Oparta na technologiach VMware usługa Hosted Private Cloud pozwala firmom i organizacjom 
korzystać ze specjalistycznych umiejętności ich zespołów IT w środowiskach wirtualnych. 
Chmura obliczeniowa oparta na modelu vSphere as a Service oferuje dobrze znane funkcje, jak 
High Availibility (HA), czyli wysoka dostępność, odporność na błędy (z ang. Fault Tolerance), 
Distributed Resource Scheduler (DRS), czyli klaster rozproszonego zarządzania zasobami, 
rozproszone przełączniki oraz wiele innych.

Postaw na prostotę
Konfigurowanie od postaw lokalnie hostowanego środowiska jest wymagającym 
i czasochłonnym zadaniem. Wybierając usługę Hosted Private Cloud od OVHcloud, otrzymujesz 
rozwiązanie w pełni skonfigurowane (vCenter) oraz gotowe do użycia dzięki dostępowi do 
interfejsu vSphere. Zaraz po dostarczeniu usługi, zespoły IT mogą zacząć tworzyć wirtualne 
maszyny. Wirtualne środowisko jest monitorowane, serwisowane i w pełni zautomatyzowane 
przez dostawcę infrastruktury chmurowej. Dodatkowe zasoby obliczeniowe są udostępniane w 
ciągu zaledwie paru minut, w pełni skonfigurowane i gotowe do przetwarzania obciążeń. 

OVHcloud zajmuje się fizycznymi aspektami procesów wdrażania oraz serwisowaniem, 
administracją i bezpieczeństwem, dzięki czemu organizacje mają znacznie uproszczone zadanie, 
skupiając się na zarządzaniu swoimi pulami zasobów, wirtualnymi maszynami i aplikacjami.

Firma Villeroy & Boch przeniosła cały swój system serwerów do Hosted Private 
Cloud, aby móc korzystać ze skróconego czasu odpowiedzi, większej elastyczności 
i prędkości oraz szybkiego dostarczania nowych zasobów, w celu zapewnienia 
efektywnego skalowania. Mając z jednej strony OVHcloud jako wyłącznego 
dostawcę usługi chmurowej, a z drugiej zespoły IT Villeroy & Boch utrzymujące 
pełną kontrolę nad nową infrastrukturą, gotowe rozwiązanie pozwala zwiększyć 
poziom zautomatyzowania, umożliwia bardziej efektywne wykorzystanie sprzętu, 
dostarcza elastyczności w użyciu zasobów i usprawnia zarządzanie procesami IT.

Czytaj więcej

Prowadząca handel detaliczny online firma Frank & Oak może zarządzać swoją 
infrastrukturą Hosted Private Cloud w sposób całkowicie autonomiczny, 
koncentrując się w pierwszym rzędzie na prowadzeniu swojej działalności. Dzięki 
technologii vSphere, nowe maszyny wirtualne mogą być uruchamiane za pomocą 
jednego kliknięcia i w pełni operacyjne już po pięciu minutach. Tego typu 
rozwiązanie jest idealne do radzenia sobie z sezonowymi wahaniami sektora 
handlu elektronicznego.

Czytaj więcej

https://www.ovhcloud.com/en-gb/case-studies/frankandoak/
https://www.ovhcloud.com/en-gb/case-studies/villeroy-boch/


Gwarancja jakości świadczonych usług 
i redundancja
Dostawcy infrastruktur chmurowych mają zazwyczaj wyższy wskaźnik bezawaryjnego działania 
usługi oraz krótsze czasy przestoju, niż ma to miejsce w przypadku rozwiązania hostowanego 
w firmie, w sposób lokalny. W rezultacie przyczyniają się do podniesienia produktywności 
i zwiększenia przychodów. 

Usługa Hosted Private Cloud od OVHcloud oferuje redundancję i wysoką dostępność. Sieć 
wewnętrznego centrum danych jest redundantna i w 100% dostępna, z wyłączeniem 
zaplanowanych okresów konserwacyjnych. System przestrzeni dyskowej charakteryzuje się 
100% poziomem gwarantowanej dostępności i dzieli się na przestrzeń główną „master” oraz 
zależną typu „slave”, która to przejmuje pracę, jeśli dojdzie do technicznej awarii części 
„master”. W przypadku awarii hosta, OVHcloud dostarcza w przeciągu 15 minut serwer 
zastępczy, aby uzupełnić brakujące zasoby w infrastrukturze chmurowej.

Przetestuj niezawodność i zwiększ zasoby
Sprawdzanie i testowanie funkcji wysokiej dostępności (inaczej HA, z and. high availibility) 
systemu powinno być stałym zwyczajem każdego działu IT. Aby skutecznie sprawdzić 
mechanizmy HA, zespół odpowiedzialny za informatyczną infrastrukturę musi symulować 
awarię. OVHcloud dodało do interfejsu vSphere funkcję „Test niezawodności” (Resilience Test), 
aby zachęcić firmy do testowania mechanizmów redundancji, ponownego uruchomienia, 
klastra rozproszonego zarządzania zasobami (DRS) oraz funkcji odporności na błędy (z ang. 
Fault Tolerance). W trosce o elastyczność i skalowalność Hosted Private Cloud, OVHcloud 
udoskonaliło technologię vSphere i wyposażyło w funkcję dodawania i usuwania zasobów, 
dzięki czemu klient może łatwo i szybko rozszerzyć swoje wirtualne centrum danych. 

Rozwiązanie Hosted Private Cloud od OVHcloud, wyposażone w interfejs VMware 
vSphere oraz w opcję dodawania zasobów na żądanie opracowaną przez 
OVHcloud, pozwala na natychmiastowe wykonywanie poleceń i szybkie tworzenie 
nowych hostów oraz magazynów danych. Dzięki tej funkcji, Divante, jeden z 
największych software house’ów w Europie dostarczający usługi dla sektora handlu 
elektronicznego, może łatwo skalować swoją infrastrukturę, a w połączeniu z 
funkcją Distributed Resource Scheduler (DRS), automatycznie równoważy 
obciążenia w ramach dostępnych zasobów.

OVHcloud i Divante - przeczytaj historię naszego klienta

https://www.ovhcloud.com/pl/case-studies/divante/


Podnieś wydajność operacji IT dzięki 
technologiom definiowanym programowo
W sytuacji, gdy niektóre lub wszystkie funkcje systemów zarządzane są i kontrolowane przez 
oprogramowanie, mamy do czynienia z tzw. technologią definiowaną programowo. Pozwala 
ona wydzielić funkcje z podstawowej warstwy fizycznej, oferując automatyzację i skalowalną 
architekturę modułową, bez doświadczanych w przeszłości ograniczeń warstwy sprzętowej.

OVHcloud Hosted Private Cloud to w pełni zintegrowane wirtualne rozwiązanie dla centrum 
danych oparte na trzech zdefiniowanych programowo filarach: procesy obliczeniowe, sieć 
(NSX) i przestrzeń dyskowa vSAN. Technologie te pozwalają przedsiębiorstwom osiągnąć 
większą zwinność operacji IT. Podczas gdy dawniej rozszerzenie sieci, utworzenie sieci lokalnej 
VLAN, czy nawet instalacja zapory sieciowej wymagały wielu roboczogodzin i kilometrów kabli 
włókien zapasowych, aktualnie, dzięki sieci definiowanej programowo (NSX), możemy to zrobić 
w ciągu kilku minut i za pomocą paru kliknięć.

Skorzystaj z bardziej wydajnej przestrzeni 
dyskowej
Przestrzeń dyskowa w centrum danych stanowiła w przeszłości wąskie gardło wydajności wielu 
aplikacji. Wprowadzenie dysków półprzewodnikowych (SDD) oraz regularne łączenie ich 
z protokołem NVMe pozwoliło wypełnić lukę pomiędzy mocą obliczeniową a pamięcią masową. 
Technologie te dostarczyły podstaw dla wszystkich rozwiązań vSAN all-flash, łącząc 
wysokoobrotowe dyski półprzewodnikowe z wbudowaną pamięcią podręczną w celu 
zmniejszenia opóźnień w operacjach dyskowych.

Hosty vSan mogą stanowić dodatkową część Twojej infrastruktury albo tworzyć 
oddzielny,samodzielny system. Integrują się z procesorem CPU i zasobami pamięciowymi oraz 
lokalnie stworzoną przestrzenią przechowywania danych. vSan pozwala na dostosowanie 
zabezpieczenia RAID do potrzeb pojedynczej maszyny wirtualnej, jak również na wzmożoną 
reaktywność w obliczu zmieniających się wymagań, co z kolei owocuje zwiększoną 
wydajnością, pojemnością oraz wyższym poziomem bezpieczeństwa rosnącego 
przedsiębiorstwa.

Postaw na rozwiązanie zautomatyzowane 
dzięki technologii VMware i API od 
OVHcloud
Przy obciążeniach wymagających dużych zasobów, infrastruktury nieustannie rozszerzają się 
i rosną. Wraz ze zwiększającą się liczbą klastrów, serwerów i maszyn wirtualnych, wzrasta liczba 
zadań do wykonania, a wiele z nich jest powtarzalnych i uciążliwych.



Nowoczesne procesy automatyzacji i programowania, oparte na API RESTful OVHcloud, 
przynoszą organizacjom trzy główne korzyści: spójność, zwinność oraz proste zarządzanie. 
Ponieważ automatyzacja cechuje się powtarzalnością i dokładnością, przynosi spójne rezultaty, 
a kompleksowe i powtarzalne zadania mogą zostać szybciej wykonane. A im większa jest 
infrastruktura, tym większe jest zapotrzebowanie na automatyzację, aby infrastruktura była 
sprawnie zarządzana.

Dzięki API VMware vSphere klienci mogą konfigurować i zarządzać maszynami wirtualnymi, 
klastrami, tworzyć kopie zapasowe i przeprowadzać operacje awaryjnego odzyskiwania 
danych. API RESTful OVHcloud uzupełnia zestaw funkcji, wśród których znajduje się 
zarządzanie siecią, procesy dodawania i usuwania zasobów oraz kontrola dostępu.

Bezproblemowa migracja Twoich 
wirtualnych maszyn
Firmy, które wykorzystują technologię WMware w swoim lokalnym centrum danych osiągają 
podwójną korzyść. Mogą prowadzić strategię migracyjną we własnym tempie, w oczekiwaniu na 
ostateczny krok korzystając ze środowisk hybrydowych, a następnie szybko i sprawnie 
przeprowadzić relokację obciążeń do nowego rozwiązania.

W przypadku projektów nieprzystosowanych do architektury chmurowej, koszty oraz ryzyko, 
które wiążą się z przejściem na nowe platformy, mogą czasami przewyższyć płynące z migracji 
korzyści. Można tego uniknąć wykorzystując wspólny system operacyjny, aplikowalny zarówno do 
lokalnej infrastruktury, jak i do Hosted Private Cloud - VMware vSphere. Dzięki technologii Hybrid 
Cloud Extension (HCX), kolejnemu rozwiązaniu programowemu dla stosu VMware, możliwa jest 
szybka migracja metodą „lift and shift” pomiędzy chmurami vSphere, w sposób tak samo 
nieskomplikowany jak ma to miejsce przy przenoszeniu maszyn wirtualnych w ramach klastra.

Skuteczny monitoring infrastruktury
Zarządzając i monitorując rozległe infrastruktury vSphere, specjaliści OVHcloud doszli do 
konkluzji, że oddzielne sprawdzanie statusu każdego hosta i magazynu danych jest 
czasochłonne i nieefektywne. Zrodził się wtedy koncept vScope - opracowanego przez 
OVHcloud narzędzia monitoringu dla usługi Hosted Private Cloud.

Wszystkie istotne informacje dotyczące zasobów wyświetlane są na jednej stronie. Na przykład 
dla każdego hosta można w jednej chwili sprawdzić liczbę rdzeni i wirtualnych maszyn, 
obciążenie procesora i pamięci oraz ruch sieciowy. Dodatkowo, aby zapewnić większą 
przejrzystość, dane są kodowane za pomocą kolorów (zielony, pomarańczowy, czerwony lub 
czarny). Otrzymany w ten sposób całościowy widok pozwala zespołom IT sprawdzić stan 
infrastruktury i przewidzieć zapotrzebowanie na nowe zasoby.

Wybierz architekturę hybrydową
Hosted Private Cloud od OVHcloud może pełnić rolę środowiska atrakcyjnego pod względem 
rentowności, rozwiązania pozwalającego skonsolidować zasoby IT, rozwiązania do awaryjnego 
odzyskiwania danych, czy też hybrydowego rozszerzenia dla lokalnej infrastruktury.



OVHcloud jest globalnym dostawcą usług w chmurze, specjalizującym się w dostarczaniu wydajnych iprzystępnych 
cenowo rozwiązań, które zapewniają sprawne zarządzanie, bezpieczeństwoiskalowalność danych. OVHcloud to 
rozsądna alternatywa dla rozwiązań hostingu, pocztyelektronicznej, serwerów bare metal, chmury prywatnej, 
hybrydowej i publicznej. Grupa zarządza 30 centrami danych w 12 lokalizacjach na 4 kontynentach. Produkuje własne 
serwery, buduje centra danych i wdraża globalną sieć światłowodową, co pozwala jej osiągać maksymalną wydajność. 
Jej filozofią jest przełamywanie schematów. Dzięki innowacjom firma OVHcloud zapewnia swobodę działania i 
bezpieczeństwo, a także wspiera przedsiębiorstwa w wyzwaniach związanych zprzetwarzaniem danych. Wykorzystując 
20-letnie doświadczenie i czerpiąc z europejskich wartości, spółka angażuje się w rozwój odpowiedzialnych technologii. 
OVHcloud staje się siłą napędową kolejnej ewolucji chmurowej.

Aby zbudować zautomatyzowane i skoordynowane środowisko hybrydowe, migrujące 
przedsiębiorstwo musi połączyć swoją lokalnie hostowaną infrastrukturę z chmurą. 
Rozwiązanie HCX, czyli rozbudowane narzędzie do orkiestracji procesów, pozwala zmierzyć 
się z tym oraz wieloma innymi wyzwaniami i trudnościami związanymi z migracją. 
Pozwalająca połączyć ze sobą dwie infrastruktury vSphere (w wersji 5.0 lub wyższej) 
technologia HCX oferuje masową migrację w modelu „lift and shift”, wykorzystując 
rozszerzone sieci.

Budując hybrydową chmurę obliczeniową, organizacje czerpią korzyści z obu rzeczywistości 
technologicznych i mogą prowadzić biznes na pełniejszych obrotach, ze zwiększoną 
elastycznością, skalowalnością, zachowując jednocześnie kontrolę i z możliwością 
ponownego wykorzystania sprzętu.

Wszystko, co może Ci zaoferować 
infrastruktura hostowana w chmurze
VMware vSphere to wiodący w branży system do wirtualizacji serwerów, będący aktualnie 
rozwiązaniem standardowym dla infrastruktur lokalnych, natomiast usługa OVHcloud stanowi 
kolejny, naturalny krok w stronę rozszerzenia i migracji centrum danych oraz skalowania go 
wedle bieżących potrzeb. Jako wielofunkcyjne i wszechstronne środowisko, OVHcloud Hosted 
Private Cloud jest w stanie odpowiedzieć na wiele potrzeb biznesowych, pozwalając 
przedsiębiorstwu na prowadzenie działalności na swój sposób, kontrolując koszty i wydajność.

Nie czekaj, już teraz wybierz korzyści, 
jakie daje Hosted Private Cloud
Jeżeli chcesz zyskać konkurencyjną przewagę na rynku poprzez zwiększenie zwinności 
biznesowej, skontaktuj się z nami już dzisiaj, aby skorzystać z darmowej wersji próbnej i 
dowiedzieć się więcej o usłudze OVHcloud Hosted Private Cloud.

ovhcloud.com

https://www.ovhcloud.com/
https://www.facebook.com/ovhcom/
https://www.linkedin.com/company/ovhgroup/
https://twitter.com/OVHcloud



