
ROZWIĄZANIA
SERWEROWE

Każdego dnia na świecie zwiększają się 
potrzeby przechowywania danych oraz 
zapewnienia odpowiedniej komunikacji 
współpracownikom. Z tego powodu 
serwery stają się nieodłączną częścią 
prowadzenia biznesu.

Nowoczesne rozwiązania serwerowe 
projektowane są jako kompleksowe 
środowiska dostosowane do warunków 
pracy. Dlatego sprzęt i oprogramowanie 
dobierane są tak, aby infrastruktura IT 
działała wydajnie, w perspektywie czasu 
była ekonomiczna, bezpieczna i sprzyjała 
rozwojowi organizacji.

IDEA



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Indywidualne rozwiązania

Praca bez przerwy
Elastyczna konfiguracja

Nowoczesne technologie
Skalowalność architektury

Przechowywanie i udostępnianie plików
Zarządzanie przestrzenią dyskową

Lepsza kontrola bezpieczeństwa danych
Utrzymanie spójności firmowych systemów +

Serwery i macierze dyskowe

Wybieramy najlepsze rozwiązania światowych producentów: 
HP, DELL, Fujitsu, Lenovo, NetAPP, Qsan, Synology 
oraz Qnap. Po analizie potrzeb nasi inżynierowie 
dobierają odpowiednie rozwiązanie szyte na miarę.

Oprogramowanie:

Windows Server - licencje dostępowe,
oprogramowanie do zarządzania bazami danych,
oprogramowanie użytkowe,
oprogramowanie specjalistyczne.

Zdalne zarządzanie
Zdalne zarządzanie (na przykład poprzez iDrac lub iLO) 
umożliwia administrowanie serwerem za pomocą 
wirtualnego dostępu typu KVM.

Serwer AD
Usługa domenowa Active Directory umożliwia łatwy, 
centralny sposób zarządzania użytkownikami czy 
instalacji programów czy  Dzięki niemu możemy 
tworzyć konta, zarządzać uprawnieniami, tworzyć grupy 
czy też przypisywać zasoby.

Gwarancja i szybki czas reakcji
Odpowiednia gwarancja zabezpiecza korzystne warunki 
użytkowania – reakcja na problem następuje nawet 
w ciągu kilku godzin.

Polityka dostępu
Serwer jest miejscem, gdzie każdy pracownik może 
składować pliki, a administrator ma możliwość stworzenia 
odpowiedniej polityki dostępu.

Dwadzieścia cztery godziny na dobę, trzysta sześćdziesiąt pięć dni w roku – profesjonalne rozwiązania 
serwerowe są przystosowane do ciągłej pracy. Cechują się wyjątkowymi funkcjonalnościami, które przyspieszają 
wiele procesów, ułatwiają komunikację, podnoszą wydajność pracy.

Dlaczego warto zainwestować we własne rozwiązanie serwerowe?
Spełniamy nawet bardzo wysokie standardy ochrony danych osobowych,
w przypadku awarii łącza internetowego nadal mamy dostęp do bazy,
zarządzamy możliwościami serwera według potrzeb instytucji,
możemy korzystać z pełnej mocy obliczeniowej sprzętu,
mniejsze koszty utrzymania systemów informatycznych.



WIRTUALIZACJA

Wirtualizacja serwerów to technologia na miarę dzisiejszych przedsiębiorstw. Polega na uruchomieniu 
dowolnej ilości wirtualnych serwerów w obrębie jednej platformy.  Niesie za sobą wiele korzyści zarówno dla małych, 
jak i dużych organizacji. Zapraszamy do zapoznania się z największymi zaletami tego rozwiązania.
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Uniwersalność – łatwo uruchomić kilka różnych 
systemów,

komfort w zarządzaniu posiadanymi systemami 
informatycznymi,

łatwość w zarządzaniu (z jednej konsoli można 
zarządzać wszystkimi serwerami),

znaczny wzrost bezpieczeństwa systemów IT 
dzięki niezawodności rozwiązania,

100% ciągłości pracy (możliwość modyfikowania 
cech wirtualnych serwerów),

efektywne gospodarowanie zasobami,

większa stabilność systemu,

ekonomiczne rozwiązanie,

zwiększenie wydajności,

znacząco podnosi jakość backupu.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY WIRTUALIZACJI

Obniżenie zużycia energii elektrycznej,

zmniejszenie ilości potrzebnego sprzętu,

ochrona reputacji organizacji,

większe bezpieczeństwo ważnych informacji,

podniesienie efektywności pracy,

zachowanie płynności pracy poprzez odpowiednie 
zarządzanie potencjałem serwerów,

wdrożenie w dogodnym momencie,

ciągła opieka naszych specjalistów nad projektem 
- od doradztwa po pomoc techniczną po wdrożeniu,

doradztwo w zakresie doboru rozwiązania,

doświadczony zespół specjalistów.

NAJWIĘKSZE KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI
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Indywidualne podejście do realizowanego projektu,

doświadczony zespół, który potrafi sprostać 
najbardziej specyficznym wymaganiom,

mniejsze ryzyko awarii,

nowe doświadczenia oraz wydajniejsza praca,

doradzamy w zakresie najkorzystniejszego doboru 
rozwiązań sprzętowych i programowych,

wdrożenie (w infrastrukturze klienta) sprzętu 
oraz oprogramowania,

dedykowany inżynier systemowy,

szkolenie zespołu IT w zakresie zarządzania 
systemem wirtualizacji,

opieka powdrożeniowa i wsparcie techniczne,

migracja obecnie posiadanych systemów fizycznych 
do wirtualnych.

DLACZEGO WARTO WIRTUALIZOWAĆ Z NAMI?

WYKORZYSTYWANE OPROGRAMOWANIE
Wybraliśmy najlepsze oprogramowanie, które odpowiada 
wymogom polskich organizacji. W zależności od 
potrzebnych funkcjonalności lepiej będzie sprawdzał się 
Microsoft Hyper-V lub VMware.

WDROŻENIE ZE SZKOLENIEM
Po procesie stworzenia i wdrożenia środowiska 
wirtualnego administratorzy sieci dowiadują się, jak 
najlepiej wykorzystać możliwości wybranego rozwiązania.

OPIEKA POWDROŻENIOWA
Po zakończeniu wdrażania można liczyć na naszą 
pomoc w postaci wsparcia technicznego. Zależy nam, 
aby wszystko funkcjonowało jak najlepiej, dlatego 
administratorzy mogą korzystać z naszego doświadczenia.



HPE PROLIANT DL360 GEN10

Do dwóch procesorów Intel® Xeon® Scalable

Maksymalna pamięć RAM: do 768GB RAM DDR4

4 dyski 3,5” lub 8 dysków 2,5"

Obudowa: rack
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FUJITSU TX1330 M3 LENOVO ST550

SERWERY NA MIARĘ TWOICH POTRZEB

DELL POWEREDGE R740

Do dwóch procesorów Intel® Xeon® Scalable

Maksymalna pamięć RAM: do 3TB RAM DDR4

8 dysków 3,5” lub 16 dysków 2,5"

Obudowa: rack

Do dwóch procesorów Intel® Xeon® Scalable

Maksymalna pamięć RAM: do 768GB RAM DDR4

8 dysków 3,5” lub 16 dysków 2,5"

Obudowa: tower

Procesor z rodziny Intel® Xeon® E3-1200 v6

Maksymalna pamięć RAM: do 64GB RAM DDR4

4 dyski 3,5”

Obudowa: tower

Nasi inżynierowie dobiorą odpowiednie rozwiązanie do specyficznych wymagań Twojej sieci.



ATcomp Backup Solution
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WZORCOWY SCHEMAT
FUNKCJONALNEGO ROZWIĄZANIA SERWEROWEGO

Z nami przekształcisz ideę w praktyczne rozwiązanie, które będzie służyło Twojej organizacji przez lata.


