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Съдържание	  

1.	  Какво	  е	  Cloud	  CompuPng?	  
2.	  Кои	  са	  NetApp?	  
3.	  Какво	  е	  Outsourcing	  of	  IT	  Support?	  
4.	  Защо	  Стемо?	  
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Cloud	  CompuDng	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

•  	   	  Cloud	  CompuPng	  е	  модел	  за	  заплащане	  
на	  база	  ползване,	  който	  позволява	  
използването	  при	  необходимост	  на	  всякакъв	  
тип	  ИТ	  ресурси	  (например,	  мрежи,	  сървъри,	  
съхранение,	  приложения,	  услуги),	  които	  могат	  
бързо	  да	  бъдат	  осигурени	  и	  използвани	  с	  
минимално	  усилие	  за	  управление,	  или	  
взаимодействие	  доставчик	  на	  услуги.	  Целта	  на	  	  
модел	  облак	  да	  осигури	  достъпност.	  

Ø Достъпно	  през	  Интернет	  
протоколи	  от	  всеки	  
компютър..	  

Ø Винаги	  достъпно	  и	  
нарастващо	  в	  
зависимост	  от	  
необходимостта.	  

Ø Плащане	  при	  
използване	  или	  чрез	  
реклами.	  

Ø Предлага	  Web	  или	  
програмни	  средства	  за	  
контрол.	  

Ø Позволява	  пълен	  
клиентски	  self-‐service.	  
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Основни	  модели	  за	  доставка	  на	  услуги,	  	  
които	  заедно	  образуват	  ‘Cloud’	  

•  Категории	  :	  
–  SoOware	  as	  a	  Service	  (SaaS):	  

Предоставяне	  на	  софтуер	  с	  
модел,	  при	  който	  лиценза	  се	  
предоставя	  на	  клиента	  като	  
услуга	  при	  необходимост	  
(Hosted	  Exchange,	  office)	  

–  Pla\orm	  as	  a	  service	  (PaaS):	  
Предоставяне	  на	  компютърни	  
платформи	  &	  пакети	  решения	  
като	  услуга	  

–  Infrastructure	  as	  a	  Service	  
(IaaS):	  предоставяне	  на	  
компютърна	  инфраструктура	  
(основно	  платформа	  в	  
виртуална	  среда)	  като	  услуга	  

IaaS:	  
• Networks,	  Security,	  Mainframes,	  Servers,	  Storage	  
• Telecom	  Carrier	  Services	  
• IT	  FaciliPes/HosPng	  Services	  

PaaS:	  
• ApplicaPon	  Development,	  Data,	  Workflow,	  etc.	  
• Security	  Services	  (Single	  Sign-‐On,	  AuthenPcaPon,	  
etc.)	  

• Database	  Management	  
• Directory	  Services	  

SaaS:	  
• Gov-‐Apps,	  Internet	  Services	  
• Blogging/Surveys/Twi�er,	  Social	  Networking	  
• InformaPon/Knowledge	  Sharing	  (Wiki)	  
• CommunicaPon	  (e-‐mail),	  CollaboraPon	  (e-‐meePng)	  
• ProducPvity	  Tools	  (office)	  
• Enterprise	  Resource	  Planning	  (ERP)	  
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Какво	  все	  пак	  се	  доставя	  на	  потребителите?	  	  

 Използване на cloud-базирани 
решения като възможност за 
подобрена продуктивност, 
намаляване на разходите и 
многообразие на услугите 

 Пример: web-базирани email 
решения, позволяващи 
съхранение на данни на 
директориен принцип 

Разплащателни 
услуги 
(Разрешителни, 
данъци 
комунални, и 
др.) 

Web 2.0 
Съдържание, 
социални 
медии (Blogs, 
Wikis, Networking 

Управление на 
съобщенията (E-
mail, IM, RSS, Web 
Accessible Voicemail) 

Tool-ове за 
работа  
(текстообработ
ка, електронни 
таблици, и др.) 
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Кои	  са	  NetApp?	  	  
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272TB 
136 Drives 

68TB 
68 Drives 

4,320TB 
1,440 Drives 

6TB Flash Cache 

4,320TB 
1,440 Drives 

16TB Flash Cache 

1,800TB 
600 Drives 

1TB  
Flash Cache 

3,600TB 
1,200 Drives 

3TB Flash Cache 

2,880TB 
960 Drives 

2TB Flash Cache 

720TB 
240 Drives 

512GB  
Flash Cache 

 

Най-‐добрата	  платформа	  за	  бъдеща	  готовност	  на	  IT-‐то	  

• Действително	  единна	  
• Максимално	  ефективна	  
• Изключително	  гъвкава	  

	  

FAS/V3210 

FAS2020 

FAS/V6240 

FAS/V6280 

FAS/V3240 

FAS/V6210 

FAS/V3270 

FAS2040 

Unified Storage Architecture 
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NetApp	  V-‐Series	  Open	  Storage	  Controller	  	  
Използвайте	  съществуващите	  си	  
сториджи	  на	  	  

EMC,	  HP,	  HDS,	  Sun™,	  и	  намалете	  
разходите	  си	  с	  NetApp	  

iSCSI	  Fibre	  
Channel	  

NetApp	  
V-‐Series	  

	  Department	  Enterprise	  

SAN	  
Enterprise	  

NAS	  
Department	  

Dedicated	  
Ethernet	  

LAN	  

Disk	  RAID	  	  
Group	  

FlexVol®	  thin	  provisioning	  	  

Thin	  replicaPon	  

SnapshotTM	  copies	  

FlexClone®	  virtual	  copies	  

DeduplicaPon	  

Гъвкавост	  да	  се	  обслужват	  едновременно	  
Блок-‐базирани	  данни	  и	  да	  се	  осигуряват	  
файлови	  услуги	  
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Midrange	  and	  High-‐End	  NAS	  SoluPons	  

Цел:	  #1	  	  в	  Европа	  за	  2012	  
§ #1	  По	  продажби	  в:	  

§  Австрия,	  Германия,	  
Финландия,	  Холандия	  
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EMC	  30.8%	  

Dell	  7.6%	  

IBM	  
11.5%	  

HP	  10.0%	  

NetApp	  16,1%	  

Кои	  са	  NetApp	  на	  световния	  и	  европейски	  пазар?	  

	  
Networked	  Storage	  equals	  the	  combined	  NAS,	  FC	  SAN	  and	  iSCSI	  SAN	  markets	  
Source: IDC, Dec 2010 
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ДОГОВОР	  ЗА	  СЕРВИЗНА	  ПОДДРЪЖКА	  	  

Услуги, включени в 
договорите за сервизна 
поддръжка: 

1. Поддръжка на хардуер - 
сървъри, сториджи, преносими 
и настолни компютри, 
принтери, копирни машини 
мултифункционални 
устройства, мрежови продукти 
и UPS 

2. Поддръжка на системен 
софтуер - Microsoft операционни 
системи и антивирусен 
софтуер 

3. Инсталации, преместване, 
добавяне и промени - IMAC Services, Roll 
Out Services 
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СЕРВИЗНА	  ПОДДРЪЖКА	  -‐	  ОБЩИ	  УСЛОВИЯ	  

Поддръжка на хардуер Поддръжка на системен 
софтуер 

 

"   Гаранционни и 
извънгаранционни 
устройства (вкл. резервни 
части) 

"   Приемане на заявките за 
инцидент по телефон, факс, web 
и имейл 

"   Отдалечена диагностика 
"   Посещение на място 
"   Гарантирано време за 
реакция при инцидент -  2, 4 или 
24 часа. 

"   Гарантирано време за 
възстановяване на работа, 
вкл. извършване на ремонт 

"   Периодични профилактики - 
до 12 годишно 

"   Оборотна техника. Анализ на 
проблеми 

"   Стандартно работно време - 9 
часа х 5 дни седмично. Опции - 
13x5 и 24x7 

"   Информиране за статуса на 
всеки инцидент 

"   Разнообразни начини на 
плащане 

 

"  Операционни системи на Microsoft 
и антивирусен софтуер от 
различни производители 
"  Приемане на заявките за 
инцидент по телефон, факс, web и 
имейл 
"  Отдалечена диагностика, 
поддръжка и обновяване 
"  Посещение на място (при 
необходимост) 
"  Гарантирано време за 
реакция при инцидент - 2, 4 или 24 
часа 
"  Гарантирано време за 
възстановяване на работа 
"  Планирани посещения. Анализ 
на проблеми 
"  Стандартно работно време - 9 
часа х 5 дни седмично. Опции - 
13x5 и 24x7 
"  Информиране за статуса на 
всека инцидент 
"  Разнообразни начини на 
плащане 
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Защо	  Стемо?	  

	  20	  години	  традиция	  и	  качество	  

Системен	  Интегратор	  No.:	  1	  в	  България	  	  
за	  последните	  6	  години	  

Над	  400	  технически	  сертификата	  	  
за	  различни	  	  технологии	  

10	  собствени	  пълноценни	  офиса	  в	  страната,	   	  	  
позволяващи	  	  да	  бъде	  обслужена	  всяка	  точка	  в	  рамките	  на	  2	  часа	  
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Въпроси?	  


