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Esselte korzysta z Comarch Data Center
Bezpieczne i optymalne środowisko dla Twojego biznesu



 WYZWANIA BIZNESOWE

Wyzwaniem, które zapoczątkowało prace nad projektem, było przeniesienie systemów firmy. Comarch przeprowadził migra-

cję obejmującą przejście na nową platformę sprzętową i integrację kilku nowych rozwiązań w jedną całość, wykonał zadanie 

podczas jednego weekendu, tym samym spełniając oczekiwania Esselte.

Esselte wybór usługodawcy poprzedził gruntownym badaniem rynku. Największą wagę przypisano kryterium oceniającemu 

możliwość świadczenia restrykcyjnych parametrów SLA, gwarantujących wysoką dostępność systemów. Ponadto, międzyna-

rodowy koncern oczekiwał, aby w jednej, godnej zaufania lokalizacji, znalazło się jednocześnie kilka systemów o krytycznym 

znaczeniu dla przedsiębiorstwa.

Esselte jest dominującym na świecie producentem artykułów biurowych, które umożliwiają segregowanie i archiwizowanie dokumentów. 

Esselte to pięć oddziałów działających na świecie, które dostarczają artykuły biurowe i zaspokajają potrzeby klientów w ponad 120 krajach: 

Esselte w Amerykach, Esselte w Europie, Esselte Azja/ Pacyfik oraz Dział Innowacji. Łączna wysokość sprzedaży to ponad 1,2 miliarda dolarów 

rocznie. Firma powstała w 1913 roku w Sztokholmie (Szwecja). W lipcu 2002 została przejęta przez J.W.Childs, firmę inwestycyjną z siedzibą 

w Stanach Zjednoczonych. Tworzenie unikatowych i coraz bardziej innowacyjnych rozwiązań to sposób, w jaki Esselte zaznacza swoją 

obecność w XXI wieku.

ESSELTE
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Działający na rynkach całego świata koncern Esselte podpisał z Comarch wieloletnią umowę na świadczenie usług outsourcingu kluczowych 

systemów korporacyjnych w Comarch Data Center. Kompletna, dedykowana infrastruktura serwerowa stanowi platformę dla działających 

globalnie systemów ERP, CRM oraz serwerów korporacyjnej poczty e-mail. W ramach kontraktu systemy ulokowane są w krakowskim Comarch 

Data Center, a wykwalifikowani specjaliści zapewniają pełną usługę zarządzania hostowanym środowiskiem, włączając w to pełny monitoring 

24/7/365.

Usługa hostingu świadczona dla Esselte oznacza oddanie w ręce specjalistów Comarch całego procesu 

biznesowego klienta: od poziomu aplikacji, aż po całą infrastrukturę sprzętowo-systemową. 

Aspekt technologiczny projektu obejmuje osobne środowiska produkcyjne i testowe, klastry 

wysokiej dostępności oraz współdzielony zasób dyskowy komunikujący się z hostami 

za pośrednictwem medium światłowodowego (SAN).

ROZWIĄZANIE

Nie bez znaczenia jest fakt, iż świadczenie 

dostępności systemów na poziomie 99,9% 

rocznie wymaga nadmiarowości we wszystkich 

warstwach środowiska, a więc dotyczy 

nie tylko serwerów, ale także łączy 

telekomunikacyjnych i innych zasobów 

całego ośrodka (np. systemów 

bezpieczeństwa, klimatyzacji czy 

zasilania awaryjnego). Na inżynierach 

Comarch Data Center spoczywa 

także wykonywanie zapasowych 

kopii bezpieczeństwa i dbanie 

o infrastrukturę w zakresie tzw. capacity planning 

oraz zwiększenia wydajności rozwiązania wraz 

z upływającym czasem.

System został zaprojektowany w sposób 

umożliwiający skalowanie go do poziomu 200% 

w stosunku do początkowej konfiguracji. W przypadku 

rozwoju biznesu i pojawienia się nowych 

potrzeb biznesowych u Klienta, możliwe będzie 

zaimplementowanie nowych funkcjonalności lub 

technologii takich jak np. wirtualizacja.

Na potrzeby rozwiązania użyto:

• maszyn zbudowanych w architekturze RISC (IBM System p)

• serwerów HP w technologii x64

Wymienione składniki systemu działają pod kontrolą:

• systemów AIX

• Microsoft Windows Server
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Korzyści

Kluczową kwestią przy wyborze dostawcy rozwiązań była jakość i fachowość. Umowa SLA jest gwarancją wysokiej jakości, 

a wykwalifikowana kadra menedżerska zapewnia profesjonalizm wdrażanych rozwiązań.

Doświadczenie i stabilność, wynikające z wieloletniej działalności firmy Comarch, zarówno na rynku polskim jak i światowym, jest 

gwarancją, że świadczone usługi są realizowane na najwyższym poziomie. Firma Esselte wybrała Comarch Data Center jako ośrodek 

do hostowania ich głównego systemu finansowo-księgowego, co w głównej mierze wynika z wysokiego poziomu świadczonych 

usług, jak również konkurencyjnych cen.
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Klient otrzymuje kompleksową usługę i może skoncentrować się  
na swojej podstawowej działalności

Zapewnienie ciągłości pracy  kluczowych systemów  
 oraz dostępności  i bezpieczeństwa danych

Klient nie ponosi  jednorazowego  wydatku inwestycyjnego  
 na infrastrukturę techniczną,  którą zapewnia Comarch

Zastosowanie modelu outsourcingowego  pozwoliło  
na uporządkowanie  struktury wydatków (CAPEX/OPEX)

 DLACZEGO COMARCH?


