CASE STUDY

WOŚP w chmurze

Branża: organizacje pożytku publicznego
Cel projektu: dostarczenie bezpiecznej i skalowalnej infrastruktury do obsługi Finału WOŚP
w modelu cloud computing
Rozwiązanie:
Atende w 2012 r. zaproponowało Fundacji usługi w modelu cloud computing, z których WOŚP
korzysta do dziś. Dzięki nim cała infrastruktura do obsługi Finału została dostarczona w formie
usługi, a czas potrzebny do jej uruchomienia skrócił się z kilku miesięcy do kilku dni,
wliczając w to przeprowadzenie testów obciążeniowych, które potwierdziły odpowiednią
wydajność środowiska.
W trakcie Finału infrastruktura cloud przygotowana na obsługę stron WOŚP obsłużyła ponad
130 mln zapytań (HIT), co dało średnio w szczycie 5000 zapytań na sekundę. To o ok. 50%
więcej, niż w ubiegłym roku! Monitorowanych było ponad 1500 różnych parametrów
infrastruktury, mających wpływ na dostępność serwisów WOŚP. Odbyło się ponad 1200
rozmów z darczyńcami w oparciu o nowej generacji telefonię IP (Voice-over-IP).
Efekt:
Do obsługi Finału obecnie wykorzystuje się infrastrukturę informatyczną, która przez okres
wielu dni zapewnia ciągłość działania wszystkich aplikacji. Dzięki Atende organizator WOŚP
nie musi już zajmować się warstwą sprzętową, zarówno sieciową, jak i serwerową. Może się
za to skupić na konfiguracji oraz dostrojeniu własnych aplikacji. Atende dba nie tylko
o wydajność samej usługi, ale też o jej bezpieczeństwo i ochronę przed atakami.

Twój sukces
nasza chmura
Wspieramy rozwój firm świadcząc nowoczesne i bezpieczne usługi cloud, w połączeniu z kompleksowym
katalogiem usług wdrożeniowych i utrzymaniowych. Oferujemy własne rozwiązanie - chmurę dla
firm, wymagających najwyższej jakości, stworzoną i obsługiwaną przez najbardziej doświadczonych
inżynierów w Polsce. W odróżnieniu do dużych, globalnych firm oferujących usługi chmury publicznej,
dane Klientów są przetwarzane i przechowywane wyłącznie na terytorium Polski. Chmura dla firm to
doskonałe rozwiązanie do testowania oraz hostingu aplikacji biznesowych. Zapewniamy nieprzerwane
działanie aplikacji, proaktywny monitoring 24/7 oraz bezpieczeństwo danych, a przy tym płatność
jedynie za faktycznie wykorzystane zasoby. Nasz cloud to także idealna platforma do celów DRC (ang.
Disaster Recovery Center) – zapasowego centrum danych.
Proponowane przez nas rozwiązanie jest ponadto najlepszym środowiskiem dla wymagających sklepów
internetowych czy aplikacji webowych. Dostarczamy odpowiednią moc potrzebną do płynnej obsługi
wszystkich użytkowników w naszej chmurze dla firm.
Zawsze najwyższą uwagę przykładamy do kwestii bezpieczeństwa IT. Zarówno architektura chmury
dla firm, jak i cały wachlarz usług związanych z bezpieczeństwem i siecią, gwarantują spokojny sen
naszym administratorom i klientom. Każde środowisko Atende Business Cloud możemy uzupełnić o
zaawansowany firewall, VPN, IPS, vLAN, load balancing, logowanie zdarzeń.

Oferujemy:

\

hosting aplikacji biznesowych rozliczany za faktycznie wykorzystane zasoby

\

zapasowe centrum danych (DRC) – bezpieczeństwo biznesu i ciągłość działania firmy

\

niezawodne i skalowalne platformy dla Twojej strony www lub e-commerce, które
płynnie obsłużą nawet miliony użytkowników

\

zautomatyzowane i elastyczne środowiska testowe i rozwojowe dostępne na żądanie

Atende S.A.

+48 22 29 57 300

kontakt@atende.pl

atende.pl

