
IT- аутсорсинг

Хмарні сервіси

Чим ми можемо
допомогти

Більшість організацій використовують 
інтегровані IT-середовища для об’єднання 
зовнішніх та внутрішніх ресурсів. Однак, 
деякі з них, як і раніше практикують 
часткову роботу на віддалених серверах –
чи то окремих департаментів, чи навіть 
окремих працівників. 
Проте, це часто не відповідає вимогам 
корпоративної безпеки, яка є життєво
важливою при закупівлі якісних та 
безпечних хмарних послуг.

Користуючись послугами Sky Soft 
Technology, Ви будете мати справу з 
одними із найбезпечніших та надійніших 
дата-центрів, які відповідають світовим 
стандартам безпеки. 

Sky Soft Technology консультує, 
розгортає та управляє потужними 
хмарними рішеннями, 
розробленими нашими експертами 
оптимально для ваших потреб.

Ці рішення широко представленні в 
такий спосіб:
• інфраструктура – приватні та 

державні хмарні сховища 
найвищих рівнів безпеки.

• програмне забезпечення –
операційна система та додатки 
які управляються з будь-якого 
Web-браузера.

Із самого початку ми працюємо зі 
своїми клієнтами з метою:
• допомогти їм зрозуміти реальні 

вигоди від використання хмарних 
сервісів

• оцінити наскільки існуючі IT-
послуги можуть 
використовуватись в хмарному 
середовищі

• визначити бізнес-ризики, 
пов’язані з таким використанням

• зрозуміти вплив хмарного 
середовища на послуги 
підприємства

• розробити та реалізувати 
безпечну міграцію IT-
інфраструктури на віддалений 
сервер

Бізнес-задачі

Завдання які стоять перед
сучасним підприємством
чисельні та різноманітні.

Вони включають в себе:
• динамічний розвиток в умовах 

сучасної конкуренції
• управління ризиками та контролю за 

витратами
• використання оптимально потрібних 

нових технологій
• забезпечення повернення інвестицій 
• застосування сучасних методів 

управління 
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IT- аутсорсинг

Хмарні сервіси Наші рішення

Наші хмарні послуги включають в себе 
три основних фази: розробка стратегії, 
побудова структури середовища, 
управління та моніторинг.

Стратегія розвитку.
Для успішного впровадження хмарних 
рішень необхідно:
бізнес-аналіз (задачі та майбутні цілі)
попередній огляд програмного 
забезпечення
визначення доцільності використання 
деяких інструментів
вибір постачальника
розгортання хмарного середовища

Проектування та побудова структури
Зазвичай ми допомагаємо нашим 
клієнтам визначити оптимальний 
баланс продуктів та послуг. 
Для їх успішного використання в 
хмарному середовищі необхідно:
створення архітектури хмарного 
сховища
налаштування програмного 
забезпечення та додатків
інтеграція існуючої інфраструктури та 
інструментів управління
міграція даних та користувачів 

Управління та моніторинг
Оновлення ліцензій, програмного 
забезпечення та резервне копіювання 
баз даних – це постійна необхідність 
для стабільного та безпечного 
функціонування системи.
Після завершення усіх процесів 
інтегрування та міграції IT-
інфраструктури на віддалені сервери, 
наші експерти допомагають управляти 
та підтримувати її.

Бізнес-результат

У чому полягають переваги 
використання хмарних рішень:
Звільнення капіталу та часу
- використовується мінімальне 

обладнання та програмне 
забезпечення
- можливість зосередитись на 

стратегічних бізнес-процесах
Прозорі та зрозумілі місячні накладні 
витрати
Оптимізація управління 
інфраструктурою підприємства
Можливість швидкого реагування на 
ринкову ситуацію

Отож, хмарні технології знижують 
рівень капіталовкладення в 
інфраструктуру при цьому зберігаючи 
необхідний рівень IT-ресурсів.

Sky Soft Technology допоможе обрати 
необхідні послуги та розробити власну 
стратегію їх впровадження і 
використання.


