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1. KOLOKACJA – RELOKACJA I MIGRACJA DANYCH I SERWERÓW
Poza tradycyjną kolokacją polegającą na migracji fizycznych maszyn do data center MAIN – dzięki rozwią-
zaniu VMwarev Cloud Director – można skorzystać z usługi wirtualnej kolokacji. Klient – w ramach 
własnej organizacji – może np. stworzyć wirtualne Disaster Recovery w centrum danych MAIN. We własnym 
data center zostawiając jedynie maszyny produkcyjne. Dzięki temu można oszczędzić zasoby własnego 
data center przenosząc do zewnętrznego ośrodka maszyny zapasowe, które na co dzień stoją nieużywane.

2. IAAS – ŚRODOWISKO DEDYKOWANE – PRIVATE CLOUD
VMware vCloud Director pozwala na stworzenie chmury prywatnej w zewnętrznym data center 
MAIN. Klient otrzymuje klaster hostów VMware ESX zarządzanych za pośrednictwem VMware vCenter. 
W MAIN przydziela się mu odpowiednie pule zasobów, a następnie zamyka je w dedykowanej podsieci. 
W oparciu o wykupione zasoby klienci mogą tworzyć własne maszyny wirtualne. Dodatkowo dostarczane 
w data center MAIN środowisko jest maksymalnie zoptymalizowane pod konkretnego klienta.

W ramach tej samej usługi klient otrzymuje też zasoby sieciowe. Dostęp do zasobów przecho-
wywanych w centrum danych MAIN klient może dowolnie skonfigurować za pomocą VMware NSX. 
Rozwiązanie to pozwala dowolnie skonfigurować sieci WLAN, w tym tunele VPN pomiędzy 
własnymi oddziałami a data center MAIN.

W takiej, zwirtualizowanej infrastrukturze – dzięki VMware vCloud Director – można udostępniać 
dowolne zasoby. Można też nałożyć dowolne ograniczenia dotyczące np. taktowania zegara procesora, 
zasobów dyskowych czy dostępnej liczby maszyn wirtualnych. W ramach VMware vCloud Director 
klient otrzymuje konsolę, za pomocą której może zarządzać swoim środowiskiem, w tym stworzyć wstęp-
nie skonfigurowane maszyny wirtualne, które są następnie klonowane, gdy realizowany projekt wymaga 
udostępnienia dodatkowych serwerów wirtualnych.

Co ważne, możliwa jest pełna rozliczalność udostępnianych wewnątrz firmy – czy grupy firm  
– zasobów. Dotyczy to nie tylko serwerów, ale także systemów pamięci masowych i zasobów sieciowych. 
Zwirtualizowane środowisko można rozliczać np. per działy biznesowe w zależności od tego, kto i w jaki 
sposób z nich korzysta.

3. MAAS – ŚRODOWISKO DEDYKOWANE – BARE METAL AS A SERVICE
Przed migracją i przydzieleniem odseparowanej puli zasobów – serwerów fizycznych – przedsta-
wiciele MAIN dokonują audytu i inwentaryzacji środowiska IT klienta, nie tylko maszyn wirtual-
nych, ale i aplikacji. Na tej podstawie dopasowywane są odpowiednie zasoby w centrum danych MAIN.

NASZE USŁUGI

JAK STWORZYĆ WIRTUALNĄ INFRASTRUKTURĘ 
W ZEWNĘTRZNYM DATA CENTER?


