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W skrócie
Od 2007 roku JustHostMe oferuje brytyjskim firmom szeroką paletę rozwiązań hostingowych, 
skrojonych specjalnie na ich potrzeby w zakresie sprzętu, lokalizacji geograficznej i wsparcia 
technicznego. Aby dostarczyć wysoki standard usług spełniający oczekiwania klientów, 
specjaliści JustHostMe potrzebują zlokalizowanych w Wielkiej Brytanii serwerów o dużej 
wydajności, które można szybko zainstalować i skonfigurować. Po przeanalizowaniu oferty 
wielu dostawców firma JustHostMe zdecydowała się na podjęcie współpracy z OVHcloud 
i starannie wybrała modele serwerów dedykowanych OVHcloud w londyńskim centrum 
danych, które będą wykorzystywane do świadczenia usług klientom firmy.

https://www.ovh.pl/serwery_dedykowane/
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Wyzwanie
Firma JustHostMe przez lata współpracowała z wieloma dostawcami, jednak regularnie 
doświadczała problemów ze wsparciem technicznym i wydajnością, które dodatkowo nasilały 
się w związku z faktem, że serwery nie były hostowane w Wielkiej Brytanii. Skuteczna ochrona 
Anty-DDoS była kolejną pilną potrzebą, jako że w przeszłości firma JustHostMe dotkliwie 
odczuła ataki kierowane na jej serwery hostowane w USA. W związku z tym zapadła decyzja 
oznalezieniu nowego dostawcy.

Od samego początku w procesie decyzyjnym absolutnie kluczowa była również swoboda 
konfiguracji oraz wydajność, a także możliwość wdrażania nowych serwerów w miarę potrzeb 
— jak najszybciej i jak najbardziej korzystnie finansowo. Firma JustHostMe oczekiwała usług, 
które zapewnią jej maksymalną automatyzację wewnętrznych procesów i pomogą utrzymać 
wysoki standard obsługi klienta.

Na koniec, specjaliści JustHostMe wymagali rozwiązań, którymi będą mogli samodzielnie 
zarządzać i swobodnie konfigurować serwery w zależności od wymagań klientów. Zespoły 
firmy JustHostMe mają wysokie kompetencje techniczne i nie potrzebowały dodatkowego 
wsparcia technicznego. Firma poszukiwała dostawcy usług dysponującego globalną 
infrastrukturą, dzięki któremu uzyska dostęp do najnowocześniejszych technologii i będzie 
mogła poszerza zakres oferowanych usług.
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Rozwiązanie
Z chwilą nawiązania partnerstwa inżynierowie z obu firm rozpoczęli ścisłą współpracę, aby 
określić, jaka kombinacja rozwiązań najlepiej spełni wymagania techniczne JustHostMe.

Finalnie zespoły ustaliły, że najodpowiedniejszymi serwerami dla JustHostMe będą modele 
z serii HG — o bogatej specyfikacji technicznej oraz z możliwością personalizacji sprzętowej. 
Korzystając z Panelu klienta OVHcloud, pracownicy firmy JustHostMe mogli nie tylko 
skonfigurować własną sieć serwerów, ale również zamówić nowe maszyny, które zostały 
zainstalowane w wybranym centrum danych w zaledwie 120 sekund. Wszystkie serwery 
wyposażone są w system Anty-DDoS, który dowiódł swojej skuteczności podczas rekordowego 
ataku DDoS w 2016 r. Ochrona Anty-DDoS OVHcloud sprawia, że ataki zostają szybko 
zneutralizowane, a użytkownik końcowy nawet nie ma świadomości, że stał się ich celem. 
Także zaprojektowana na potrzeby JustHostMe sieć jest redundantna i wyposażona 
w nadmiarowe zasoby, dzięki czemu ryzyko utraty dostępności usług jest zredukowane do 
minimum.

Współpraca obydwu firm rozpoczęła się, gdy brytyjskie centrum danych było jeszcze 
w budowie, podjęto więc decyzję o wykorzystaniu centrów danych OVHcloud w Roubaix, 
Strasburgu i Beauharnois. Gdy tylko w 2017 r. OVHcloud otworzyło londyńskie centrum danych, 
firma JustHostMe przygotowała i wdrożyła plan migracji.

Choć firma JustHostMe w dalszym ciągu pozostaje brytyjskim dostawcą usług hostingowych, 
jednak globalna sieć centrów danych OVHcloud zapewnia jej większą elastyczność, 
w sytuacjach gdy jej klienci potrzebują hostować dane za granicą.

Oprócz serwerów wydzierżawionych od OVHcloud, firma JustHostMe otrzymała możliwość 
udziału w programie partnerskim, dzięki któremu zyskała dostęp do rabatów oraz regularne 
wsparcie i wskazówki od ekspertów OVHcloud.

https://www.ovh.pl/serwery_dedykowane/hg/
https://www.ovh.pl/anti-ddos/
https://partner.ovhcloud.com/pl/
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OVHcloud jest globalnym i wiodącym w Europie dostawcą chmury, zarządzającym 400.000 
serwerami w 30 własnych centrach danych na czterech kontynentach. Od dwudziestu lat Grupa 
wykorzystuje zintegrowany model, który zapewnia jej pełną kontrolę nad łańcuchem wartości: 
począwszy od projektowania własnych serwerów, poprzez zarządzanie należącymi do niej 
centrami danych, po budowanie i utrzymywanie własnej globalnej sieci światłowodowej. To 
unikatowe podejście umożliwia OVHcloud wspieranie, w sposób niezależny, wszystkich potrzeb 
1,5 miliona klientów z ponad 130 krajów. OVHcloud oferuje klientom rozwiązania najnowszej 
generacji, łączące wysoką wydajność, przewidywalną cenę i pełną kontrolę nad danymi, 
wspierając w ten sposób ich nieograniczony rozwój.

Korzyści
Natychmiastowa dostępność serwerów wysokiej klasy hostowanych w Wielkiej Brytanii, 
znacznie wzmocniła pozycję firmy JustHostMe na rynku. Jej klienci natomiast doceniają 
zwiększoną wydajność i lepsze pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach. Dzięki nowej 
infrastrukturze średni czas odpowiedzi dla użytkowników końcowych JustHostMe wynosi mniej 
niż 90 ms. Mechanizmy Anty-DDoS również szybko zdały egzamin. Umożliwiły JustHostMe 
skuteczną mitygację ataków o przepustowości 480 Gbps oraz pomogły uzyskać wyjątkowy 
średni miesięczny czas dostępności usług wynoszący 100%.

Możliwość samodzielnego zarządzania usługami okazała się doskonałym rozwiązaniem. Firma 
JustHostMe ma w dowolnej chwili dostęp do wydajnego sprzętu, którym może bez przeszkód 
zarządzać oraz skalować go i konfigurować według potrzeb, utrzymując najwyższe standardy 
obsługi.

Partnerstwo z OVHcloud dostarczyło JustHostMe solidne podstawy do rozwoju 
zrównoważonego, przemyślanego modelu biznesowego i poszerzenia zakresu oferowanych 
rozwiązań. Jest to idealna sytuacja, w której JustHostMe może z kolei wspierać swoich klientów 
w rozwoju ich działalności. Wynikają z tego korzyści zarówno dla JustHostMe, jak i brytyjskiego 
biznesu ogólnie.

„Nie znaleźliśmy w Wielkiej Brytanii oferty porównywalnej do rozwiązań OVHcloud, 
szczególnie jeśli chodzi o cenę. Zyskaliśmy również możliwość wyboru lokalizacji 
serwerów DNS w Panelu klienta oraz szybkiego wdrażania wydajnych, 
konfigurowalnych serwerów dedykowanych z ochroną anty-DDoS. Podsumowując, 
firma OVHcloud spełniła wszystkie nasze oczekiwania.”

Jeffrey Mattingley, Founder and CEO, JustHostMe

www.justhostme.com

https://www.ovh.pl/serwery_dedykowane/hg/

