UPRAVLJANE STORITVE

Veliki ponudniki storitev javnega oblaka, svoje infrastrukture gradijo po načelih nizkocenovnih prevoznikov, kjer vse

Celovit in varen oblak
po vaši meri – Flex IT

podredijo standardnim paketom storitev in generičnim varnostnim ukrepom. Ti običajno niso pisani na kožo strankam. Na
NIL-u vam nudimo alternativo, ki odgovarja prav na vse zgoraj naštete pomanjkljivosti največjih.

Flex IT je platforma za javni oblak in že vrsto let
vključuje naslednje storitve:
VAULT

»Prikrojeno po meri vaših
aplikacij, s celovitim
upravljanjem in z najvišjo
varnostjo za vaše podatke.«

Nespremenljiva in neizbrisljiva kopija
ključnih podatkov.

BACKUP

Oddaljena kopija vaših varnostnih kopij
na neodvisnem mediju.

DISASTER RECOVERY

Si predstavljate udobje fotelja,
narejenega 100% po vaši meri?

Rezervni podatkovni center za hipno
okrevanje vašega poslovanja.

INFRASTRUCTURE

Podatkovni center, kjer sami upravljate virtualne
strežnike, za infrastrukturo poskrbimo.

PLATFORM

V celoti pripravljen podatkovni center
za namestitev vaših aplikacij.

Storitve javnega oblaka velikih globalnih ponudnikov,
v mnogih primerih obljubljajo znižanje stroškov IT in
višjo prilagodljivost poslovanja. V praksi pa se
velikokrat izkaže ravno nasprotno. Naročniki se
srečajo s številnimi novimi izzivi, zato vam s storitvijo
Flex IT ponujamo prijaznejšo rešitev:

NIL-OV FLEX IT

GLOBALNI VELIKANI

Prilagojeno naročniku.

Razkorak med ponujenimi storitvami in dejanskimi potrebami.

Praktično brez sprememb za ekipo IT.

Povsem novo upravljanje.

Preverjena podpora uporabnikov NIL Assist z najvišjimi
SLA (Service Level Agreement) in transparentna
pogodba.
Vrhunski eksperti, lokalna podpora v Slovenščini.
Fiksni mesečni znesek, dogovorjen vnaprej.
Najvišji nivo informacijske varnosti, vključno z varnostno
operativnim centrom (SOC).
Podatkovni center v neposredni bližini, v Sloveniji,
omogočen fizični dostop.

Skrbimo za vaše celotno okolje IT skozi
vsakdan, skrbimo za spremembe in ažurnost,
naročnik upravlja le še poslovne aplikacije.

MANAGED IT

Storitev upravljanja okolja IT javnega oblaka, je osnovana z jasnim ciljem:
na trgu ponuditi storitve podatkovnega centra, ki je od primerljivih rešitev

Glavne prednosti Flex IT so:

varnejša, zanesljivejša, bolj prilagodljiva, standardizirana in podprta z

● prilagodljivost na konkretne
potrebe naročnika,

najvišjo ravnjo skrbi za IT-infrastrukturo stranke – s storitvami NIL Assist.
Obenem s platformo Flex IT, nudimo svetovalne in izvedbene storitve, s

Težje zagotavljanje višjih SLA, saj ponudniki vztrajajo pri
(ameriški) tuji pravni praksi, kar pomeni oteženo sklepanje
pogodb in reševanje zapletov.
Neskončna uganka kompleksnega obračunavanja in nikoli
v naprej znan mesečni strošek.
Glede varnosti upa naročnik na najboljše, hkrati je
prepuščen zaupanju tujcem in brez kakršnekoli kontrole.

hkratno uporabo obeh infrastruktur v hibridnem oblaku.

● v naprej dogovorjeni fiksni strošek,
brez merjenja obremenitve in
transparentnost za nadgradnje,

Na platformi Flex IT, tako lahko gostimo vaše aplikacije, ki so del vašega

● visoko kvalitetna oprema vodilnih
proizvajalcev,

katerimi vam olajšamo prehod iz zasebne v javno infrastrukturo, oziroma

obstoječega zaprtega informacijskega sistema, ali e-storitve, odprte v
omrežje Internet. Ustrezno raven ravnanja natančno določimo z
dogovorom Service Level Agreement (SLA). Kredibilnost naših procesov
potrjujeta certifikaciji ISO 9001 in ISO 27000, potrjene certifikacije naših

Večja geografska oddaljenost podatkovnega centra.

partnerjev Cisco, VMware, Veeam in drugih. IT-vire za Flex IT,
zagotavljamo z najsodobnejšo, zelo zmogljivo in zanesljivo informacijsko

Fleksibilnost. NIL najde ustrezno rešitev glede na
zmožnosti naročnika, ponudba prilagojena razmeram
slovenskega trga.

NIL prevzame breme upravljanja, ki pa je še vedno
prilagojen naročniku.

Nemoč in odvisnost od dobre volje gigantov, ki lahko
spremenijo svoja pravila in cene čez noč.

infrastrukturo.

● najvišja varnost, vključno z
razpoložljivim varnostnim centrom
24/7,
● podatki v Sloveniji, omogočen
hiter fizičen dostop in
● možnost upravljanja.

Za pomoč in podporo prepuščeni klicnim centrom širom
sveta.
Dolgotrajen postopek iskanja kompetentnega inženirja.
Del upravljanja možno prenesti le na tretjega ponudnika.
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»Razbremenite svoj IT – naj se vaši IT-strokovnjaki raje ukvarjajo
s svetlo prihodnostjo vašega podjetja.«
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FLEX IT vašemu IT oddelku, prinaša naslednje prednosti:

Tehnične informacije:

● vi se osredotočate na razvojne in poslovne procese, mi pa v sklopu storitev Flex IT, vaš informacijski sistem,
prevzamemo v popolno upravljanje (spremljanje delovanja, odprava napak, izvedba sprememb),

Platforma Flex IT, se izvaja na infrastrukturi javnega oblaka skupine NIL, na ozemlju Republike Slovenije. Vse lokacije so

● platforma Flex IT, je načrtovana za visoke varnostne zahteve. Zanesljivosti delovanja je primerna tudi za okolja, z nizko
toleranco do tveganja,

zanesljivi dinamični infrastrukturi, ki vsebuje:

certificirane kot upravna območja, po Zakonu o tajnih podatkih RS. Platforma Flex IT, temelji na izjemno prilagodljivi in

● platformo prilagodimo vašim tehnološkim zahtevam,

● standardizirano računsko-pomnilniško infrastrukturo
Cisco UCS,

● zadostimo lahko potrebam tehnološko kompleksnih aplikacijskih sistemov.

● oblačno platformo VMware,

● zmogljive večkratne povezave IPv4 in IPv6 v omrežje
Internet do različnih ponudnikov storitev Interneta,
prek omrežne infrastrukture proizvajalca Cisco,

● shranjevalne sisteme Pure Storage in Dell EMC,

● storitev NIL Monitor, za proaktivno spremljanje zdravja
infrastrukture,

● rezervne kopije podatkov na različnih medijih različnih
proizvajalcev, zagotovljena dobra kopija, tudi v primeru
kibernetskega vdora,

● storitev NIL SOC, za zmanjševanje možnosti udorov,
hitro odkrivanje in ukrepanje,

● jedrno omrežno infrastrukturo Cisco,

● storitev NIL Assist, za predvidljivo hitro odpravo napak
ob nepravilnostih v delovanju,

Storitvi Flex IT vam prinašajo naslednje

Najeti viri so lahko na voljo že v enem dnevu od

poslovne prednosti:

podpisa pogodbe (odvisno od kompleksnosti najema)!

Infrastrukturo in platforme v javnem oblaku

Zakaj bi vas obremenjevalo nekaj. česar ne

vam lahko zagotovimo v izjemno kratkem času

potrebujete? Ker se vaši najeti viri izvajajo na

po podpisu pogodbe. kar lahko pomembno

dinamični infrastrukturi. ki jo plačujete po porabi in

● požarne zidove Cisco,

skrajša čas vašega prihoda na trg oziroma

potrebi, je ta zaradi boljše izkoriščenosti tudi cenovno

pospeši vaš cikel internih inovacij.

ugodnejša.

● VPN-usmerjevalnike s strojnim pospeševanjem
kriptografskih operacij, proizvajalca Cisco Systems,

● storitve svetovanja pri prehodu v javni oblak in razvoju
vaših storitev,
● storitve celovitega upravljanja Vašega okolja IT.

● omrežne delilnike bremena Cisco,
● večplastno varnostno ločitev med stanovalci
infrastrukture,

TEHNOLOŠKA PRILAGODLJIVOST
platforme Flex IT:

Storitve Flex IT plačujete glede na mesečno porabo
(OPEX). brez potrebe po vlaganjih v opremo (CAPEX) in
njeni amortizaciji.

● Popolnoma upravljana infrastruktura in platforma,
omogočata več fokusa na razvojne procese.

LASTNOSTI
Za razliko od velike večine ponudnikov javnega oblaka

Flex IT je platforma javnega oblaka. znotraj katere nudimo najem upravljane

ponujamo na platformi Flex IT višjo prilagodljivost

● Transparentni in robustni varnostni mehanizmi, za
zmanjševanje tveganj.

računske. shranjevalne ter omrežne infrastrukture (laaS) in platform (PaaS -

vašim zahtevam - ne ponujamo vnaprej določenih

operacijski sistem, DBM S). V sklopu storitve Flex IT ne nudimo paketov

paketov storitev, ker hočemo rešitev prilagoditi vašim

oziroma vnaprej določenih sklopov. Rešitev smo zasnovali tako. da jo lahko

● Visoka zanesljivost delovanja.

meram in vaši predstavi udobja. Ena velikost pač ne

vsaki stranki prilagodimo do te mere, da najdemo najboljšo poslovno in

more ustrezati vsem, kajne?

tehnično rešitev za posamezen primer.

K udobju spada tudi brezskrbnost. S kombinacijo

Strankam v sklopu storitev Flex IT nudimo tudi strateško in taktično

tehnoloških (varna in zanesljiva infrastruktura),

svetovanje o prenosu storitev v javni oblak. Lahko vam pomagamo

procesnih (upravljanje najvišje kakovosti) in pravnih

ovrednotiti smiselnost takega prehoda. pravne vidike prenosa podatkov v

(pogodbeno razmerje, dogovorjene ravni storitev)

javne infrastrukture ter seveda tehnološke vidike prenosa bremen in

gradnikov vam zagotavljamo po našem mnenju najbolj

podatkov v svojo infrastrukturo.

● Prilagodljivost posebnim tehnološkim zahtevam.

predvidljivo poslovno IT-platformo v regiji.

Alternativa neudobju in skrbem z vašimi aplikacijami je torej na dlani – no, v oblaku. Dvignite svoje aplikacije ali e-storitve
v nebo – odločite se za 100 % udobne in zaupanja vredne storitve Flex IT, ki so varne, zanesljive in predvsem prilagojene
vašemu poslu.
Pri NIL-u bomo poskrbeli za podporo (NIL Assist), za prehod brez stresa (svetovalne in izvedbene storitve) ter za vrhunsko
informacijsko infrastrukturo. Vse to z namenom, da bo vaš posel tekel hitreje, da bodo vaši stroški predvidljivi iz meseca v
mesec, skupno pa nižji, v primerjavi z lastno IT infrastrukturo.
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Pišite nam na prodaja@nil.com
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