Oktawave zapewnia infrastrukturę
dla systemu zarządzania ryzykiem
MITIGATE
Klient:

EureXa sp. z o.o.
Proces:

wdrożenie nowej usługi
Wykorzystane zasoby:

Oktawave Cloud Instance
Korzyści:

skalowalność, oszczędności, bezpieczeństwo
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Płacenie za faktyczne wykorzystanie zasobów,
elastyczność oraz bezpieczeństwo oferowanych
rozwiązań, czyli korzyści z uruchamiania usług
w chmurze Oktawave

Start w chmurze

Bezpieczna i skalowalna infrastruktura Oktawave pozwoliła deweloperowi aplikacji
skupić się na swoim biznesie, zamiast na zagadnieniach związanych z utrzymaniem
i rozbudową własnej infrastruktury IT.

“Naszym celem była możliwość oferowania systemu do zarządzania ryzykiem
MITIGATE w modelu Software as a Service (SaaS). Nie chcieliśmy ponosić wielkich
inwestycji, ani rozwijać i utrzymywać własnej infrastruktury. Podjęliśmy
decyzję o wykorzystaniu modelu Infrastructure as Service (IaaS), by na tej bazie
zbudować rozwiązanie aplikacyjne. Jako partnera do współpracy wybraliśmy
Oktawave z kilku powodów. Infrastruktura tego dostawcy zlokalizowana
jest w Polsce, co ma duże znaczenie przy przetwarzaniu danych osobowych
i wrażliwych. Spodobało nam się również podejście zorientowane na klienta,
bezpośredni kontakt i wsparcie w instalacji i zabezpieczeniu infrastruktury”
- komentuje Marcin Fronczak, prezes zarządu EureXa sp. z o.o.

EureXa sp. z o.o. została założona w maju 2012 w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie
na profesjonalne, a zarazem przyjazne w użytkowaniu oprogramowanie wspierające
specyficzne usługi biznesowe. Założyciele spółki, Marcin Fronczak i Jakub Syta,
posiadają kilkunastoletnie doświadczenie w zagadnieniach takich jak zarządzanie
bezpieczeństwem informacji czy usługami IT. Teraz postanowili podzielić się swoimi
doświadczeniami, a ich pierwszym projektem pod nową flagą jest MITIGATE - system
wspierający proces zarządzania ryzykiem.

“Naszą misją zawsze było tworzenie oprogramowania ułatwiającego zmaganie
się firm z niepotrzebnymi problemami. Nasze rozwiązania są łatwe, proste,
przyjemne w użyciu, lecz przy tym niezmiernie profesjonalne” - mówi Marcin
Fronczak, prezesa zarządu EureXa sp. z o.o.
Młody zespół nie posiadał rozbudowanej infrastruktury IT, jednak jest ona niezbędna
do świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ucieczką przed dużymi kosztami
inwestycyjnymi w infrastrukturę miała być chmura obliczeniowa.
Firma podjęła decyzję o wykorzystaniu modelu IaaS, aby móc korzystać z dowolnie
dużej infrastruktury, zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem. Głównym kryterium
poszukiwań był fakt ulokowania infrastruktury w Polsce i możliwość bezpośredniego
kontaktu z przedstawicielami firmy. Wsparcie w postaci dedykowanego architekta
systemu miało być dodatkowym kryterium poszukiwań.
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Zespół rozpoczął poszukiwanie dostawcy infrastruktury IT. Mając ściśle określone
kryteria, było to dość proste zadanie. Po kilku dniach poszukiwań i rozmowach
z różnymi dostawcami chmury obliczeniowej, zespół postanowił wystartować
w chmurze obliczeniowej Oktawave.

W ramach testu infrastruktury, zespół przygotował wersję demonstracyjną
opracowywanego systemu. Programiści z EureXa szybko się przekonali, że dzięki
oferowanym przez Oktawave narzędziom i kreatorom proces ten przebiegł sprawnie
i bezproblemowo. Po udanym starcie wersji demonstracyjnej przystąpiono do
wdrażania produktu finalnego.
Firma zdecydowała o wyborze wariantu Small, wyposażonego w 2 GB RAM oraz
2 VCPU taktowane zegarami 2,5 Ghz. Jeśli zapotrzebowanie na infrastrukturę nagle
wzrośnie, to nie będzie to żadnym problemem dla firmy, gdyż zadziała mechanizm
Autoskalera i płynność, a przede wszystkim dostępność do świadczonych przez EureXa
usług, będzie zawsze zapewniona.

Korzyści

Więcej informacji

Płacenie za rzeczywiste wykorzystanie infrastruktury to niewątpliwie jedna z głównych
korzyści, jakie doświadcza zespół EureXa. Ta cecha połączona z elastycznością
infrastruktury Oktawave zapewnia każdemu biznesowi dobry start.
Kolejnym plusem związania się z Oktawave jest fakt, że infrastruktura zlokalizowana
jest w Polsce i spełnia wymogi rozporządzenia MSWiA w sprawie warunków technicznych
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne
służące do przetwarzania danych osobowych.
Zespół nie musi się już martwić o to, czy ich usługa działa płynnie i czy działa
w ogóle - o tą część dba Oktawave, a programiści i administratorzy EureXa mogę
się w całości skupić na rozwijaniu swojej platformy i opracowywaniu nowych usług.
Dla samych administratorów dużym plusem jest udostępniany przez Oktawave panel
administracyjny, który regularnie udoskonalany jest na podstawie sugestii od klientów,
co sprawia, że jest wyjątkowo intuicyjny, przejrzysty i funkcjonalny.

“Elastyczność, skalowalność, bezpieczeństwo oferowanych rozwiązań oraz
płacenie za faktyczne wykorzystanie zasobów - tak najkrócej i najdosadniej
mogę podsumować współpracę z Oktawave” - podsumowuje wdrożenie Marcin
Fronczak, prezes zarządu EureXa sp. z o.o.
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