
Kladete si otázku, zda konzervativní SERVER nebo 
inovativní CLOUD? Systémy na správu digitálního obsahu 
je možné provozovat v různých infrastrukturních variantách, 
každá má své pro a proti.... Volba je na Vás, moderní techno-
logie je připravena a my s ní...

Rozhodnete-li se pro inovativní 
cloudovou cestu, získáte:

 > úsporu vstupních investičních nákladů

 > finanční flexibilitu (zapnutí/vypnutí služby je operativní)

 > rozložení cashflow (investiční náklady se dají transformo-
vat do provozních)

 > data v bezpečí a pod plnou kontrolou

 > služby permanentně dostupné odkudkoliv

 > škálovatelné řešení

Jaké jsou možnosti?

 > Základní privátní model cloudových služeb je infrastruktura jako služba (IaaS)

 > Alternativně platforma jako služba (PaaS), kde PaaS zahrnuje i řadu vývojových nástrojů, aplikací, operač-
ních systémů...

 > Pro střední a malé organizace je varianta tzv. public cloudu – dostupnost robustní platformy s důležitými 
funkcemi za nízkou cenu.

Vaše výhody s přechodem na cloud:

Neotálejte s čerpáním finančních a 
provozních výhod cloudového řešení!
Konkurence nikdy nespí... 

 > www.ixtent.com
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Více o cloudovém řešení...
Klasická koncepce pořízení a provozu IT řešení na vlastní fyzické či virtualizované infrastruktuře je dosud 
významná a stále si nachází své zákazníky. Možností je ale více. IXTENT je pro Vás připraven navrhnout a 
zrealizovat nasazení systémů pro správu dat, dokumentů či procesů v cloudu.

Velmi aktuálním se stává přesun IT infrastruktury do cloudu poskytovaného globálním partnerem – Microsoft 
Azure, Google Cloud Platform, Amazon AWS a další – odpadnou Vám tímto interní náklady na kompletní 
interní infrastrukturu, odpovědnost za dostupnost je přenesena na poskytovatele, zatímco máte stále pod 
plnou kontrolou administraci a aplikační nastavení aplikací. Řešení je snadno škálovatelné a nabízené SLA 
zajistí permanentní dostupnost služeb. Základní privátní model cloudových služeb je infrastruktura jako služba 
(IaaS) nebo alternativně platforma jako služba (PaaS), kde PaaS zahrnuje i řadu vývojových nástrojů, aplika-
cí, operačních systémů či middleware.

Pro střední a malé organizace je zajímavá varianta tzv. public cloudu, kde je možné využívat standardizovaná 
a předpřipravená řešení pro management dokumentů či procesů. Nevýhodou je limitovaná možnost indivi-
duálních klientských úprav, zatímco výhody představují dostupnost robustní platformy s důležitými funkcemi 
za nízkou cenu.

Volitelné technologie a řešení:

 > OpenText Cloud, O2T

 > Microsoft Office 365, Microsoft Azure

Naše reference:

Ještě váháte? 
Kontaktujte nás pro více informací, modelovou nabídku či reference z Vašeho oboru!

 > sales@ixtent.com  > +420 222 363 653  > www.ixtent.com
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