Partner
technologiczny dla
agencji interaktywnej
i e-commerce

01. Sytuacja:
Trol Intermedia jest dostawcą rozwiązań dla biznesu i administracji samorządowej, obecnym na
rynku już od ponad 22 lat. Firma jest także twórcą platformy 2ClickShop, która konsekwentnie
podbija rynek e-commerce.
Początkowo usługi hostingu aplikacyjnego realizowane były w firmowym Data Center we
Wronkach. Jednak w związku z rozwojem firmy oraz rosnącą ilością klientów, a wraz z nią
hostowanych aplikacji powstała konieczność zwiększenia zasobów w zakresie łącz oraz
infrastruktury. Skala rozbudowy w ramach firmy byłaby trudna do oszacowania i oznaczała
ogromne inwestycje.

	
  

„Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy z Beyond
oraz planowane uruchomienie kolejnej ultranowoczesnej
serwerowni w nowej lokalizacji Poznania, pozwalają
stabilnie planować dynamiczny rozwój infrastruktury spółki
TI zgodnie z potrzebami klientów segmentu e-commerce
oraz administracji samorządowo-rządowej, którzy znajdują
się w portfolio spółki.”

Mirosław Sobieraj
CEO Trol Intermedia

04. Korzyści:

02. Wyzwania:
•
•
•

Jak dostosować infrastrukturę IT do rosnącego zapotrzebowanie,
optymalizując jednocześnie koszty?
Jak zaplanować i przeprowadzić bezkolizyjną migrację danych?
Jak znaleźć rozwiązanie, które zapewni najwyższy poziom
bezpieczeństwa i dostępności danych?

03. Rozwiązanie:
•
•
•

Kolokacja w centrum danych beyond.pl spełniającym najwyższe
standardy bezpieczeństwa Rating IV wg TIA/ANSI-942.
Dostęp do zwielokrotnionych łącz i głównego węzła oraz
niezależność zasilania
Wsparcie ekspertów Beyond.pl w dbaniu o bezpieczeństwo i
stabilność infrastrukturę IT.

Firmy Beyond.pl i Trol Intermedia współpracują ze sobą już
od ponad 10 lat.

	
  

• Wzrost poziomu bezpieczeństwa infrastruktury IT
• dostępności oferowanych usług na poziomie
100% co przełożyło się na wzrost zadowolenia
klientów Trol Intermedia
• Znacznie niższy poziom wydatków na IT niż w
przypadku konieczności inwestycji we własną
infrastrukturę,
• bezpieczeństwo i dostępność danych,
gwarantowane wysokim SLA,
• bezpieczeństwo fizyczne i technologiczne
danych firmy zapewnione przez Beyond.pl
Data Center.

Zapraszamy do kontaktu

Siedziba: ul. M. Palacza 113, 60-273 Poznań
Biuro: ul. Półwiejska 32, 61-888 Poznań

mail: sales@beyond.pl

tel.: +48 61 859 70 07

