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i kontrola kosztów 
dzięki serwerom 
w chmurze dla 
wiodącego 
dystrybutora 
multimediów

Into the cloud... Based on a true story



W skrócie 
NextRadioTV to niezależna grupa multimedialna emitująca programy telewizyjne, radiowe 
i cyfrowe dla BFMTV.com, BFM Business, RMC Sport, RMC Découverte oraz 01net.com. Ze 
względu na niebywale dynamiczny rozwój, zarówno wewnątrz firmy, jak i poprzez jej własną 
sieć mediów, NextRadioTV była zainteresowana migracją z farmy 80 fizycznych serwerów do 
rozwiązania w chmurze, które zaspokoiłoby wymagania związane z ponad 9 milionami wizyt 
dziennie. OVH dostarczyło NextRadioTV rozwiązanie chmurowe, które płynnie włączone 
zostało w działalność przedsiębiorstwa, dostarczając niezawodną i skalowalną infrastrukturę, 
która bez problemu radzi sobie z nieprzewidzianymi okresami wzmożonego ruchu. Obecnie 
NextRadioTV korzysta z funkcji rozszerzenia danych w czasie rzeczywistym, odzyskiwania 
danych, optymalizacji danych oraz funkcji awaryjnego odzyskiwania danych.

Wyzwanie
Zarządzanie 80 serwerami fizycznymi oznacza praktycznie nieustającą presję dla zespołu 
NextRadioTV, który musi pozostawać w gotowości przez 24 godziny na dobę, reagując na 
alerty, z których wiele nie stanowi sytuacji krytycznych. Ze względu na nieprzewidywalny popyt, 
firma potrzebowała również infrastruktury o wysokiej dostępności, potrafiącej wytrzymać 
okresy natężenia ruchu, który może wzrosnąć pięciokrotnie w ciągu 15 minut.

“Podczas gdy nasze koszty obniżyły się o około 40 do 50 procent, my zyskaliśmy większą 
elastyczność. Szybciej wdrażamy nową maszynę wirtualną, niż dedykowany serwer.”
Vincent Lae, IT Infrastructure Manager, NextRadioTV
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Rozwiązanie 
OVH wdrożyło rozwiązanie Hosted Private Cloud z siedmioma serwerami XL Enterprise oraz 
ośmioma przestrzeniami dyskowymi do obsługi 80 maszyn wirtualnych. Wykorzystano również 
dwanaście serwerów fizycznych: 10 spiętych w klaster Galera dla zapewnienia odpowiednio 
dużej mocy oraz dwa umożliwiające monitorowanie i analizę danych w czasie rzeczywistym. 
Obrazy źródłowe są bezpiecznie przechowywane w ekosystemie Public Cloud od OVH. 
Mechanizm DNS oparty o Round Robin oraz maszyny wirtualne HAProxy rozlokowane na 
różnych hostach zapewniają ciągłą dostępność infrastruktury, nawet w sytuacji awarii jednego 
z hostów. Rozwiązanie Public Cloud zostało wykorzystane,aby bezpiecznie przechowywać 
obrazy, a dwie maszyny wirtualne przeznaczone są do obsługi back office’u dla dziennikarzy, 
gwarantując niezawodność nawet w okresach wysokiego natężenia ruchu. OVH przejęło 
również obsługę nowej infrastruktury, umożliwiając tym samym pracownikom NextRadioTV 
skoncentrowanie się na innych projektach.

https://www.ovh.pl/private-cloud/
https://www.ovh.pl/public-cloud/instances/


Korzyści
Nowa infrastruktura NextRadioTV została ukończona bez konieczności wprowadzania przerw 
w usługach firmy. Obecnie może ona bezpiecznie przyjąć 9 milionów odwiedzających dziennie 
i z łatwością radzi sobie z nagłymi wzrostami natężenia ruchu.

Nowe dedykowane rozwiązanie chmurowe pozwoliło uprościć platformę NextRadioTV, obniżyć 
koszty operacyjne o 40 do 50 procent oraz zapewniło niezbędną elastyczność, gdyż firma może 
teraz szybko i w zależności od potrzeb uruchamiać wirtualne maszyny.

“Dzięki Hosted Private Cloud zarządzanie sprzętem pozostawiamy OVH.” 
Vincent Lae, IT Infrastructure Manager, NextRadioTV

ovh.pl   @ovh_pl  @ovhcom   OVH

OVH jest dostawcą hiperskalowalnych rozwiązań chmurowych o nieprzeciętnej wydajności. Założona 
w 1999 r. we Francji, przez polską rodzinę Klaba, grupa OVH zarządza 28 centrami danych w 12 
lokalizacjach, na 4 kontynentach. Firma rozwija globalnie własną sieć światłowodową oraz zarządza 
zintegrowanymi usługami hostingowymi. OVH dostarcza innowacyjne rozwiązania technologiczne dla 
ponad 1000 000 klientów na całym świecie, działając w oparciu o własną infrastrukturę, działy R&D 
oraz oferując wsparcie 24h. DNA marki tworzą wartości, takie jak: szacunek wobec jednostki, 
poszanowanie wolności oraz równość w dostępie do najnowszych technologii. Polski oddział OVH 
został założony we Wrocławiu w 2004 roku i nieprzerwanie realizuje z sukcesem misję firmy – 
„Wolność dzięki innowacji”, czyli „Innovation for Freedom”.




