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Dedicated Private Cloud

Dedicated Private Cloud to dedykowane środowisko wirtualne, 

wydzielone hosty oraz zasoby dyskowe w postaci macierzy. Umożliwia 

tworzenie serwerów wirtualnych na własnej infrastrukturze 

i dynamiczne przydzielanie im zasobów.

Nasza chmura prywatna opiera się na oprogramowaniu VMware 

vCenter – najbardziej zaawansowanej platformie do zarządzania 

chmurą prywatną. 

Co zyskujesz? 

Bezpieczeństwo danych

Dzięki zastosowaniu najnowszych technologicznie rozwiązań

w Dedicated Private Cloud zapewniamy naszym klientom

najwyższy na rynku poziom bezpieczeństwa i wydajności.

Usługa zapewnia stabilne 

działanie systemów 

i aplikacji oraz wysoki 

poziom bezpieczeństwa 

i prywatności

Skalowalna chmura prywatna w modelu IaaS z wirtualizacją VMware

Skalowalność rozwiązań

Na początku dobieramy optymalną platformę sprzętową 

i rozwijamy ją w miarę rosnących potrzeb. Zwiększenie zasobów 

chmury prywatnej jest możliwe nawet w ciągu kilku godzin.

Pełna personalizacja chmury

Doradzamy, jak przenieść firmę do chmury prywatnej. 

Dokładnie poznajemy Twoje potrzeby i w pełni 

dopasowujemy rozwiązanie do Twojego biznesu.

Technologia VMware

Chmura Dedicated Private Cloud w MAIN oparta na 

oprogramowaniu do wirtualizacji VMware vCenter jest 

najbardziej zaawansowanym technologicznie IaaS.

Chmura dostosowana do potrzeb Twojej firmy
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Chmura oparta na sprzęcie klasy Enterprise znajdującym się w certyfikowanym centrum 

danych MAIN w Warszawie

Wirtualizacja z wykorzystaniem oprogramowania światowego lidera - VMware

Wsparcie oraz doradztwo techniczne dedykowanego zespołu inżynierów MAIN

Stały monitoring pozwalający na przeciwdziałanie awariom infrastruktury i działania 

prewencyjne

Możliwość rozszerzenia zakresu usługi o rozwiązania Disaster Recovery: kopie zapasowe 

w chmurowym repozytorium oraz replikację do Zapasowego Centrum Danych.

Dedicated Private Cloud
Skalowalna chmura prywatna w modelu IaaS z wirtualizacją VMware

„Nowe środowisko ułatwia zarządzanie oraz zapewnia wysokie 

bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Wypracowana z zespołem 

MAIN architektura daje duże możliwości szybkiego skalowania 

rozwiązań, które przygotowujemy pod konkretną instalację naszego 

systemu &UP®.

MAIN zapewnia nam duże możliwości konfiguracyjne w zakresie 

infrastruktury sieciowej, elastyczność w kreowaniu polityk backupu, 

czy bezpieczne sposoby podłączania się do systemu".

Bartłomiej Raczyński

Dyrektor zarządzający, Omecon

Korzyści z chmury od MAIN

Case study - Omecon, chmura dla logistyki

Cechy usługi:

Zoptymalizowana i w pełni skalowalna

architektura wysokiej dostępności (HA)

Stały monitoring oraz wsparcie

dedykowanego zespołu inżynierów

Wysoki poziom bezpieczeństwa 

i ciągłości działania z Disaster Recovery

Polska lokalizacja, polski dostawca, polskie 

wsparcie

Skrócony czas reakcji na zgłoszenia oraz 

dedykowany opiekun techniczny dostępny 24/7

Optymalizacja kosztów IT w oparciu 

o analizę potrzeb

Warunki współpracy ustalane w sposób 

indywidualny i elastyczny
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