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Together, MAIN and Equinix deliver customized services and interconnection solutions for 
cloud migration with business continuity that eliminate risks. Our end-to-end cloud migration 

leverages the network density within Equinix. Our data center services include private 

INTERCONNECTION SOLUTIONS 
FOR CLOUD MIGRATION WITH 
BUSINESS CONTINUITY

The challenges you face

We can migrate 
systems, then 
virtualize and 
build private 
clouds based 
on the VMware 
system

Unbeatable quality and safety levels for enterprise businesses

In-depth architecture  
analysis and optimization
Modernizing architecture design, our 

accurate project delivery documentation 

highest product and services standards. 
complexity and cost.

Anti-fragility design
Our optimized disaster recovery 
options enable effective business 
continuity plans for database systems, 
and we ensure unrivalled connectivity 
and speed with full security.

Education and support  
all the way to the cloud
Our end-to-end migration solutions 
include infrastructure and tooling 
training for the delivery of safe cloud 
migrations with the right pricing, 

Networking expertise
Our expertise optimizes network 
connectivity, lowers costs and 

 
local businesses to achieve  
global connectivity.

Equinix.com

Poor customer experience 
How can you provide IT services 
effectively, with adequate performance 
levels of all systems and the knowledge 
required to maintain them properly?

Ensuring business continuity  
How can you avoid the negative  

 
loss of unavailable applications? How  
can you quantify the impact of mission-
critical systems downtime?

Starting your cloud journey 

system virtualization through cloud  
migration – whether hybrid or multiple  
clouds – while shifting from CapEx to OpEx?

Optimizing your network  

 
is increasing and aging networks  
lack optimization?
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OPARTE NA WZAJEMNYCH POŁĄCZENIACH 
ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE MIGRACJI DO CHMURY 
Z GWARANCJĄ ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI 
FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bezkonkurencyjna jakość i zabezpieczone funkcjonowanie 
przedsiębiorstw
Współpracujące ze sobą firmy MAIN i Equinix świadczą zindywidualizowane usługi i do-
starczają oparte na wzajemnych połączeniach rozwiązania w zakresie migracji do chmury 
gwarantujące nieprzerwane funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Nasze kompleksowe roz-
wiązania migracyjne opierają się na najskuteczniejszej architekturze i zapewniają pełne 
uwzględnienie umów o gwarantowanym poziomie usług (SLA).

Tworzymy plany odtworzenia działalności po awarii uwzględniające odpowiednie umowy 
SLA, w tym także systemy baz danych. Stosowany przez nas sposób optymalizacji sieci 
SD-WAN obniża koszty, zwiększa elastyczność i wykorzystuje gęstość sieci w ramach 
Equinix. Nasze usługi centrum danych obejmują chmurę prywatną, laaS, PaaS, kolokację, 
relokację, migracje i integrację z Azure/AWS.

Negatywne doświadczenia klienta 
Jak efektywnie świadczyć usługi IT, 
gwarantując odpowiedni poziom wydajności 
wszystkich systemów oraz wiedzę 
umożliwiającą ich prawidłowe utrzymanie?

Zapewnienie ciągłości 
funkcjonowania przedsiębiorstwa 
Jak uniknąć negatywnych doświadczeń 
klienta i znaczącej utraty zysków 
wynikającej z niedostępności aplikacji? 
Jak zmierzyć wpływ przestojów 
w działaniu krytycznych systemów na 
funkcjonowanie przedsiębiorstwa?

Początki przygody w chmurze 
Jakie pierwsze kroki należy podjąć 
w kierunku wirtualizacji poprzez migrację 
do chmury hybrydowej lub do większej 
liczby chmur podczas przechodzenia 
z CapEX na OpEx?

Optymalizacja sieci
Jak pokonać ograniczenia związane  
z elastycznością i zmniejszyć koszty 
istniejących sieci MPLS i point-to-point 
w sytuacji wzmożonego ruchu sieciowego 
i coraz słabszej optymalizacji starzejących 
się sieci?

Migrujemy 
systemy,  
a następnie
wirtualizujemy  
i budujemy
prywatne 
chmury
w oparciu  
o system 
VMware Główne korzyści naszego rozwiązania

Wyzwania, z którymi mierzą się nasi klienci

Dogłębna analiza  
i optymalizacja architektury
Stosowane przez nas efektywne 
strategie i plany modernizacji architektury 
obejmują szczegółową dokumentację 
realizacji projektu uwzględniającą 
właściwe zrozumienie umów SLA 
i zachowanie najwyższych standardów 
dotyczących produktów i usług.

Kształcenie i wsparcie  
w trakcie migracji do chmury
Nasze kompleksowe rozwiązania 
migracyjne obejmują zapewniające 
bezpieczną migrację szkolenia 
z zakresu infrastruktury i narzędzi, 
które realizujemy szybko, w sposób 
elastyczny i w korzystnych cenach.

Struktura zapewniająca stabilność
Opracowane przez nas zoptymalizowane 
opcje odtworzenia działalności po 
awarii przewidują plany zapewniające 
utrzymanie ciągłości funkcjonowania 
przedsiębiorstwa. Zapewniamy 
także niezrównaną szybkość i pełne 
bezpieczeństwo połączeń.

Specjalistyczna wiedza o sieci
Nasza specjalistyczna wiedza 
zapewnia optymalizację usług 
sieciowych, obniżenie kosztów  
i większą elastyczność, 
co umożliwia lokalnym 
przedsiębiorstwom osiągnięcie 
łączności globalnej.
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About Equinix
Equinix connects the world’s leading 
businesses to their customers, 
employees and partners inside the 
most interconnected data centres.  

Equinix is where companies come 
together to realize new opportunities 
and accelerate their business,  
IT and cloud strategies. We operate 
the only global interconnection 
platform, sparking new opportunities 
that are only possible when 
companies come together.

About MAIN
Guaranteeing uninterrupted 
IT system operation, we take 
responsibility for business data 
security. As a system integrator with 
our own technical resources, we 
migrate systems, and virtualize and 
build private clouds based on the 
VMware system. Our enterprise 
clients can focus on their business 
growth without worries about their IT, 
with the added reassurance of our 

For more information on how MAIN and Equinix deliver interconnection solutions for cloud 
migration with business continuity, contact us at ask@main.pl or visit us at www.main.pl

Our leading capabilities enable your success

MAIN Private Cloud
Our dedicated virtual environment – with separate hosts and disk resources – 
enables the creation of virtual servers in your own dedicated infrastructure, 

connection, hosting digital services and ecosystems that allow you to scale securely.

IT optimization with Performance Monitor
After performing an accurate analysis of your current state, we develop a high-
performing solution tailored to your needs and implemented within Equinix 

monitoring and analysis of database performance across your infrastructure, 
clearly highlighting performance problems and precisely identifying their causes.

Data Replicator

availability and performance of source systems. With deployment realized within 
Equinix data centers, we deliver the highest business continuity standards.

Equinix Cloud Exchange (ECX) Fabric™
ECX Fabric connects distributed infrastructure and digital ecosystems on 

demand, locally or across metros, to drive your digital future forward.

Use Case
Migrating a publishing house  
from on-premise to private cloud

When our client needed to identify 
incorrectly working applications, 
optimize costs and environment,  
and overcome a lack of 
documentation, we created a 
new environment designed in HA 
technology, segmented the network 
and rebuilt the backup system.

Equinix.com

Enterprise
Location

Customer
Cage

•   MAIN Private Cloud 

•   IT Optimization with Performance Monitor
•  Data Replicator

•  Cloud Migration to private cloud
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Dzięki naszym ogromnym możliwościom osiągniesz sukces

Prywatna chmura MAIN

Optymalizacja IT dzięki zastosowaniu programu Performance Monitor

Equinix Cloud Exchange (ECX) Fabric™

Data Replicator

Nasze dedykowane środowisko wirtualne – z osobnymi hostami i zasobami 
dyskowymi – umożliwia utworzenie serwerów wirtualnych w Twojej własnej 
dedykowanej infrastrukturze i dynamiczne przypisanie do nich zasobów.  
Prywatna chmura MAIN wdrażana jest na platformie Equinix – globalnej platformie 
do integracji i łączenia cyfrowych procesów biznesowych oraz hostingu usług 
cyfrowych i ekosystemów umożliwiających bezpieczne skalowanie.

Po wykonaniu szczegółowej analizy bieżącego stanu opracowujemy wysoce 
efektywne rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb i wdrażane w ramach 
infrastruktury Equinix. Łatwy w obsłudze i intuicyjny program Performance Monitor 
umożliwia monitorowanie i analizę wydajności bazy danych w Twojej infrastrukturze, 
jasno wskazując problemy dotyczące wydajności i precyzyjnie określając ich 
przyczyny.

Korzystając z globalnych, programowalnych połączeń wzajemnych, ECX Fabric 
łączy na Platformie Equinix infrastruktury rozproszone i cyfrowe ekosystemy.  
To dostępne w ponad 35 lokalizacjach rozwiązanie zapewnia skalowalność, 
sprawność i łączność za pośrednictwem portalu samoobsługowego lub interfejsu 
API. Za pomocą jednego portu możesz mieć dostęp do każdego w dowolnej chwili, 
lokalnie lub w innej odległej lokalizacji.

Data Replicator, nasze niezawodne narzędzie do replikacji danych w bazach danych 
Oracle, Microsoft SQL Server for Oracle, Microsoft SQL Server i PostgreSQL, 
zapewnia dostęp do kopii danych produkcyjnych w czasie rzeczywistym bez wpływu 
na dostępność ani wydajność systemów źródłowych. Wdrożenia w centrach danych 
Equinix wykonywane są z zachowaniem najwyższych standardów w zakresie 
utrzymania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Przypadek użycia
Migracja wydawnictwa z tradycyjnej
siedziby do prywatnej chmury
Gdy nasz klient chciał zidentyfikować 
nieprawidłowo działające 
aplikacje, zoptymalizować koszty 
i środowisko oraz wyeliminować 
problem związany z dokumentacją, 
zaprojektowaliśmy w technologii 
HA nowe środowisko, podzieliliśmy 
sieć na segmenty i odbudowaliśmy 
system kopii zapasowych.

O firmie MAIN
Gwarantując nieprzerwane działanie 
systemu informatycznego, bierzemy 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
danych biznesowych. Jako integrator 
systemów dysponujący własnymi 
zasobami technicznymi migrujemy 
systemy oraz wirtualizujemy 
i budujemy prywatne chmury 
w oparciu o system VMware. Dzięki 
dodatkowemu wsparciu naszych 
inżynierów systemów, świadczonemu 
całodobowo przez cały rok, nasi 
klienci mogą w pełni skupić się na 
rozwoju swojej działalności bez obaw 
o sprawy związane z IT.

O firmie Equinix
Firma Equinix łączy największe 
przedsiębiorstwa na świecie 
z ich klientami, pracownikami 
i partnerami w ramach wzajemnie 
powiązanych centrów danych. 
Obecna na 55 rynkach znajdujących 
się na pięciu kontynentach firma 
Equinix towarzyszy firmom w ich 
wspólnych działaniach mających 
na celu realizację nowych 
możliwości i rozwój działalności 
dzięki strategiom IT i rozwiązaniom 
chmurowym. Zarządzamy jedyną 
platformą wzajemnych połączeń, 
która daje możliwości pojawiające 
się wyłącznie wtedy, gdy firmy są ze 
sobą

Aby uzyskać więcej informacji na temat opartych na wzajemnych połączeniach rozwiązań 
MAIN i Equinix skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres ask@main.pl  
lub odwiedź naszą witrynę internetową www.main.pl


