Learnplace porzuca wolne
rozwiązania i migruje do szybkiej
chmury Oktawave
Klient:

Learnplace Sp. z o.o.
Proces:

migracja do infrastruktury Oktawave
Wykorzystane zasoby:

Oktawave Cloud Instance, Oktawave Private Network, Oktawave Watch,
Oktawave Volume Storage
Korzyści:

bezawaryjność, rozbudowany monitoring, oszczędności

Oktawave Sp. z o.o. | Domaniewska 44a | 02-672 Warszawa
www.oktawave.com | customer@oktawave.com | facebook.com/oktawave

Stabilna i szybka praca usług świadczonych
przez Learnplace dzięki migracji do chmury
obliczeniowej Oktawave
Koniec z martwieniem się o wydajność infrastruktury, do tego realne oszczędności
i wyraźne przyśpieszenie świadczonych usług, odczuwalne przez klientów końcowych.
Czyli Learnplace migruje do Oktawave.
Learnplace Sp. z o.o. to grupa młodych ludzi, którzy specjalizują się w rozwijaniu
niewykorzystanego potencjału drzemiącego w rozbudowanych organizacjach
sprzedażowych. Inwestorem w firmie Learnplace jest Amerykanin, który osiągnął sukces
w światowym biznesie i który każdego dnia wnosi do firmy bogactwo doświadczenia
stanowiącego filar strategii i rozwoju usług firmy.

“Naszym flagowym produktem jest usługa SalesPower. Z jej wykorzystaniem
każdy może zwiększyć efektywność sprzedaży swoich produktów. Dzięki
wypracowanym mechanizmom nasza firma pomaga budować relacje z klientem,
co bezpośrednio przekłada się na zwiększoną sprzedaż” - opowiada Krzysztof
Kulczycki, administrator i programista w firmie Learnplace Sp. z o.o.
Learnplace to obecnie 30-osobowy zespół. Firma skupia się głównie na klientach
korporacyjnych z dziedzin takich jak: bankowość, ubezpieczenia czy telekomunikacja.
To właśnie branże obsługiwanych klientów wymogły na Learnplace posiadanie
niezawodnej infrastruktury na najwyższym poziomie. Z tym bywało jednak różnie.
Firma skarżyła się na prędkość dysków u dotychczasowego dostawcy, co skutkowało
większym zapotrzebowaniem na CPU i RAM. To błędne koło sprawiało, że firma była
w stanie sprostać wysokim wymogom swoich klientów jedynie dzięki wykwalifikowanemu
zespołowi administratorów.
Migracja do nowego usługodawcy stawała się coraz bardziej oczywista. Z czasem, do
już istniejących niedogodności dołączyły gorsza jakość łącza oraz awaryjność całej
infrastruktury. To zmusiło firmę do szukania nowego dostawcy.
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Migracja
Poszukiwania nowej infrastruktury zostały ograniczone jedynie do dostawców,
którzy posiadali swoje centra danych na terenie Polski - zespołowi zależało na jak
najmniejszym czasie dostępowym do serwerów. Po przebadaniu rynku Learnplace
zdecydował się na chmurę obliczeniową Oktawave.

“Oktawave spełniało wszystkie nasze oczekiwania odnośnie infrastruktury.
W podjęciu decyzji pomogła nam dobra opinia dostawcy chmury, którą
cieszy się na polskim rynku” - komentuje Krzysztof Kulczycki, administrator
i programista w firmie Learnplace Sp. z o.o.
Standardową praktyką Oktawave jest oddanie nowemu klientowi do dyspozycji
dedykowanych architektów systemowych - jednak zespół Learnplace nie skorzystał
z ich pomocy ani razu. Wszystko za sprawą panelu administracyjnego Oktawave,
który był na tyle przejrzysty i prosty w obsłudze, że żadna pomoc nie była potrzebna.

“Dzięki panelowi administracyjnemu etap wdrożenia przeszedł bez żadnych
problemów. Wszystkie narzędzia do konfiguracji instancji i sieci znajdują
się w panelu i są tak rozmieszczone, że nawet brak kontaktu z panelem w
przeszłości nie był przeszkodą w osiągnięciu założonych celów” - komentuje
Krzysztof Kulczycki, administrator i programista w firmie Learnplace Sp. z o.o.
Obecnie komunikacja pomiędzy serwerami odbywa się poprzez zamkniętą sieć
Oktawave Private Network (OPN). Na zewnątrz są wypuszczone tylko i wyłącznie
porty http oraz https. Zarządzanie serwerami odbywa się poprzez VPN, który jest
włączony w zamkniętą sieć, dzięki czemu zablokowanie dostępu do zarządzania
serwerami danej osobie trwa jedynie minutę.

Korzyści
Zespół Learnplace odniósł wiele korzyści, ale te najważniejsze to przede wszystkim
niższe koszty utrzymania serwerów, wydajność, stabilność, bezpieczeństwo danych

oraz możliwość rozłożenia wszystkich świadczonych usług na osobne instancje.

Więcej informacji

Dzięki Oktawave Watch firma ma dostęp do szczegółowego monitoringu swoich
usług, a szybki czas reakcji administracji Oktawave (24/7) zapewnia płynną pracę
flagowego produktu firmy Learnplace, jakim jest SalesPower.

Dariusz Nawojczyk

Dla administratorów największą korzyścią jest panel zarządzający usługami Oktawave.
Logiczne rozmieszczenie funkcji, prostota w obsłudze i mnogość narzędzi przekładają
się bezpośrednio na komfort ich pracy.

“Początkowo, szacowane koszty, jakie mieliśmy ponosić po przeniesieniu do
Oktawave, były większe niż u poprzedniego dostawcy. Dzięki szybkim dyskom
udało nam się osiągnąć rezultat odwrotny - płacimy o wiele mniej pieniędzy,
a nasze usługi zyskały na wydajności” - podsumowuje wdrożenie Krzysztof
Kulczycki, administrator i programista w firmie Learnplace Sp. z o.o.

Oktawave Sp. z o.o. | Domaniewska 44a | 02-672 Warszawa
www.oktawave.com | customer@oktawave.com | facebook.com/oktawave

Dyrektor ds. Marketingu & PR
mailto:dariusz.nawojczyk@oktawave.com
+48 694 195 846

