Enginiety powierza administrację
środowiskami dwóch dużych
klientów w ręce Oktawave

Klient:

Enginiety Sp. z o.o.
Proces:

migracja do chmury
Wykorzystane zasoby:

Oktawave Cloud Instance, Oktawave, Support Premium
Korzyści:

stabilne środowisko, elastyczność rozwiązania, szybki deployment
nowych maszyn
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Enginiety skupia się na swoich kluczowych
kompetencjach – produkcji oprogramowania.
Obsługę infrastruktury oddaje zaś w ręce
specjalistów z Oktawave. Oto historia
współpracy dwóch polskich firm IT, opierającej
się nie tylko na zaufaniu, ale także na solidnym
gruncie technologicznym.
Enginiety z siedziba w Gliwicach zajmuje się dostarczaniem projektów Omnichannel
commerce dla firm w całej Europie. Opierając się na partnerskiej relacji z klientami,
przedsiębiorstwo buduje z powodzeniem rozwiązania, które są efektywne i użyteczne.
Mówią o sobie: “jesteśmy inżynierami transformacji”.
Enginiety jest srebrnym partnerem SAP wyróżnionym nagrodą SAP Recognized Expertise
jako jedna z pięciu firm w regionie EMEA.

technologiczne są po prostu zbyt duże, na korzyść cloud computingu, z pożądaną
skalowalnością na czele.

“Szukając dostawcy chmury obliczeniowej, jednym z kryteriów byli także
ludzie – profesjonalni i pracujący w sposób bliski naszym standardom” –
mówi Miroslaw Bartnik, Chief Technical Officer w Enginiety.
Tym wymaganiom sprostało Oktawave, jedyna polska platforma świadcząca usługi
cloud computing z certyfikatami ISO/IEC 27001:2013 oraz CSA STAR, które potwierdzają
bezkompromisowe podejście firmy do zagadnień związanych z bezpieczeństwem
danych.

Rozwiązanie
Po przeprowadzeniu wywiadu odnośnie do oczekiwań infrastrukturalnych i
przeanalizowaniu wszystkich ustaleń projektowych zespół Oktawave przystąpił
do projektowania środowiska. Kiedy wszystko było już opracowane, rozpoczęto
konfigurowanie środowiska testowego i przystąpiono do kopiowania danych.
Etap testowania obie firmy przeprowadziły wspólnie, a po doszlifowaniu wszystkich
parametrów i dobraniu odpowiednich mocy maszyn (w Oktawave dostępnych jest
ponad 20 konfiguracji sprzętowych), wdrożono platformę w wersji produkcyjnej.

Sytuacja
Z racji świadczenia usług dla największych podmiotów Enginiety szczególną uwagę
przywiązuje do wyboru nie tylko technologii będącej podstawą do zbudowania
konkretnego rozwiązania, ale również do wyboru konkretnego dostawcy.
Przed firmą stanęło kolejne wyzwanie: zbudowanie rozwiązania klasy enterprise,
które miało być skalowane nie tylko na poziomie aplikacji, ale także infrastruktury. Do
tego wdrożenie miało mieć miejsce w bezpiecznym i wysokodostępnym środowisku.
To, że u podstawy nowo tworzonego rozwiązania będzie chmura obliczeniowa, a nie
serwer dedykowany czy VPS, było dla specjalistów z Enginiety oczywiste. Przewagi
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Już po nawiązaniu współpracy z Oktawave, pojawiła się potrzeba zbudowania
kolejnego wydajnego środowiska dla innego klienta. Na tym etapie znajomości chmury
Oktawave zespół Enginiety nie zastanawiał się długo – oba środowiska utrzymywane są
na platformie Oktawave, pod czujnym okiem wyspecjalizowanych administratorów.

“Oktawave nie zostawia swoich klientów na lodzie. Jesteśmy świadomi
tej niepewności jaka towarzyszy administratorom, którzy mają
zmigrować swoje usługi czy też usługi swoich klientów na nową platformę
hostingową, dlatego nie chowamy się przed nimi, pomagamy, służymy

dobrą radą i co ważne – nasz support jest dostępny nie tylko dla obecnych
klientów, ale również dla tych, którzy są świadomi korzyści, jakie niesie
ze sobą cloud computing, ale nie do końca wiedzą, jak się za to zabrać lub
świadomie nie chcą poświęcać na to swojego firmowego czasu” – komentuje Zbigniew Kamiński, Director of Support and Migrtion Team.

na generowaniu kodu.

Administrowaniem środowisk zajmuje się zespół Oktawave, a zadanie do prostych
nie należy, bo na każde przypada kilka instancji OCI o różnych mocach, na których
uruchomione są środowiska produkcyjne oraz testowe, co oznacza nie tylko dużą
liczbę maszyn, ale przede wszystkim mnogość konfiguracji.
Na samym zarządzaniu już istniejącymi maszynami rola Oktawave się jednak nie
kończy. Specyfika pracy domu deweloperskiego realizującego zlecenia dla dużych
graczy rynkowych wymaga od dostawcy usług chmurowych ciągłej gotowości do
wdrażania kolejnych nieszablonowych środowisk.

Korzyści
Nawiązując współprace z Oktawave, firma Enginiety zyskała stabilne, przewidywalne
środowisko oraz wsparcie od osób, które są ekspertami w swojej dziedzinie. To
pozwala firmie skupić się na swoim core-businessie, co bezpośrednio przekłada
się na wysoką jakość świadczonych przez Enginiety usług.
Deployment nowych maszyn to teraz kwestia minut, nie dni czy tygodni, co
doceni każdy software house i co może zaoferować tylko prawdziwa chmura
obliczeniowa.
Co warte podkreślenia podstawowy pakiet wsparcia w Oktawave dostępny jest
bez dodatkowych opłat. Klienci mogą kontaktować się w dogodnej dla siebie
formie, tj. via mail lub telefonicznie i zasięgnąć wiedzy z zakresu działania panelu
administracyjnego, specyfiki dostępnych usług, analizy parametrów i wydajności
usług czy np. dowiedzieć się więcej na temat API oraz CLI.
Dla zespołu Enginiety ważne było, aby znaleźć partnera, któremu bez obaw będzie
można powierzyć krytyczne biznesowo aplikacje i który sam będzie czuwał nad ich
stabilną pracą, tak aby zespół deweloperów mógł skupić się na swojej pracy – czyli
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W przypadku wspomnianych w tym materiale środowisk, dla dwóch różnych
klientów, wdrażane są rozwiązania e-commerce w oparciu o platformę SAP Hybris
Commerce (obecnie SAP Customer Experience).

“Nasi klienci szybko przekonują się do jakości i stabilności Oktawave, co
finalnie przekłada się na zyski biznesowe wszystkich zaangażowanych” –
podsumowuje Miroslaw Bartnik, Chief Technical Officer w Enginiety.
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ilans migracji

Obecnie nowa infrastruktura bez problemu jest w stanie obsłużyć ruch
na poziomie 670 Mbps. W trakcie testów dowiedziono, że przekłada się
to nawet na ponad 15 000 kliknięć na minutę.
Idealnym podsumowaniem wdrożenia są fakty zebrane w tydzień
po przeprowadzonej migracji:
•
serwer wysłał 1,3 TB danych do użytkowników,
•
zarejestrowano ponad 300 tysięcy kliknięć Pajacyka,
zanotowano maksymalny ruch wychodzący na poziomie prawie
•
400 Mbps,
•
utrzymano stałe obciążenie procesora na poziomie 20%,
•
wykorzystano memcache przez pagespeed do obsługi ponad 93%
zapytań.
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