PIG Architekci i Jantar.
Outsourcing IT
Prezentujemy Państwu Case Study naszego
wdrożenia dla ﬁrmy PIG Architekci, które zapewniło
ciągłość operacyjną ﬁrmy, dostęp do specjalistów
oraz bezpieczeństwo danych i stały nadzór nad
infrastrukturą informatyczną.

Wszechstronne doświadczenie zespół PIG Architekci zdobył w trakcie
współpracy z krajowymi i zagranicznymi klientami indywidualnymi, jak
i korporacyjnymi. Firma spełnia wszelkie kryteria pozwalające uznać ich
za odpowiedniego doradcę i współpracownika, który zapewni
kompetentną, rzetelną i efektywną obsługę w dziedzinie architektury,
urbanistyki i designu.
Pracownia architektoniczna wraz z całym zespołem PIG stale się rozwija
i poszerza swoje portfolio o ambitne projekty z różnych obszarów. Wykonują pełen zakres wielobranżowej dokumentacji projektowej, od koncepcji poprzez projekt budowlany, w zależności od konstrukcji inwestycji,
przetargowy i wykonawczy oraz nadzory autorskie.
Bogaty warsztat zawodowy oraz wrodzona wrażliwość pozwoliły kształtować przestrzeń w sposób nowoczesny i świadomy kontekstu. Przykładami projektów realizowanych przez zespół PIG są:
•
•
•
•
•
•

Lotnisko Pyrzowice
Stocznia Gdańska
Plac Centralny w Warszawie
Stadion w Chorzowie
Muzeum J. Piłsudzkiego
Sinfonia Varsovia

Wyzwanie

Rozwiązanie

Rezultat

Stale rozwijająca się
pracownia architektoniczna skupiała się na
działaniach związanych z wieloaspektowością projektów.
Zwiększający się zespół, rozwój
i ilość danych zrodziła potrzebę
profesjonalizacji i zabezpieczenia działalności na płaszczyźnie
informatycznej.

Odpowiedzią na potrzeby i wymagania pracowni jest powierzenie
kwestii technicznych, bezpieczeństwa i przepływu danych
specjalistom w szerokim zakresie. Zapewniamy stały dostęp do
ekspertów, bieżącą koordynację
działań oraz zarządzanie zdalne.

Efektem usługi jest
powstanie 48 stacji
roboczych, przepływ
10-20 GB dziennego transferu
pomiędzy serwerowniami PIG
oraz Jantar, ponad 1,5 mln
zapisanych plików oraz 4 TB
łącznej ilości TB danych.
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WYZWANIE
Zespół PIG Architekci to profesjonaliści w dziedzinie architektury, ich praca wymaga sprzętu oraz
rozwiązań dostosowanych do potrzeb działalności
projektowej. Powierzyli stworzenie infrastruktury IT
naszej ﬁrmie, ponieważ cenią kompleksowe
działania prowadzące do założonych efektów.
Dynamiczny rozwój sprawił, że powstała potrzeba profesjonalizacji i zabezpieczenia działalności projektowej. PIG Architekci
realizują zaawansowane przedsięwzięcia wymagające wydajnego sprzętu oraz specjalistycznego oprogramowania. Istotną
rolę pełni regularnie przeprowadzany back-up, ponieważ
pracownia nie może utracić żadnych danych. Infrastruktura
informatyczna musi być sprawna i koordynowana przez
specjalistę. Sieć WIFI wymagała usprawnienia i dostosowania
do potrzeb klientów odwiedzających biuro. Ważną kwestią
stało się również zarządzanie zdalne w przypadku utraty
zasilania, ponieważ jest to jeden z elementów zapewnienia
ciągłości pracy architektów.

ROZWIĄZANIE
Profesjonalizm ﬁrmy Jantar pozwolił na szybkie wdrożenie zaprojektowanego rozwiązania
odpowiadającego na potrzeby i wyzwania ﬁrmy PIG Architekci. Zaproponowano kompleksową
usługę outsourcingu IT, która obejmuje szereg działań:

Oprogramowanie

• wgrywanie aktualizacji
oprogramowania
• reinstalacja oprogramowania
• nadzór nad oprogramowaniem
antywirusowym
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Backup danych

•
•
•

nadzór nad backupem danych

•

przygotowany plan DRP na
wypadek awarii

•

wirtualizacja serwerów
domenowych w oparciu
o rozwiązanie Citrix Xen Server

Rozwiązania IT

•

prace serwisowe w biurze klienta
oraz pomoc zdalna w zadanych

•

praca ﬁrmy w środowisku Active
Directory

•

sieć WIFI pracownicza oraz gości
w oparciu o rozwiązania Extreme
Networks

•

zarządzanie licencjami ESET oraz

•

doradztwo, konsultacje i porady
telefoniczne w zakresie obsługi
infrastruktury informatycznej

•

zarządzanie zdalne UPS
w przypadku utraty zasilania

kontrola pracy serwerów
redundantne back-up danych
w profesjonalnej serwerowni
Jantar

SLA

Microsoft 360

www.jantar.pl

KORZYŚCI BIZNESOWE
Outsourcing usług specjalistycznych niesie ze sobą
szereg korzyści, które przełożą się na efektywne
działanie ﬁrmy oraz zysk. Co zyskała ﬁrma PIG
Architekci decydując się na kompleksowe
powierzenie usług IT?

• bezpieczeństwo danych i gwarancja ciągłości
pracy systemów

• dostęp do szerokiej wiedzy i kompetencji z zakresu IT
• optymalizacja kosztów związanych z zatrudnieniem
etatowego informatyka

• koncentracja na najważniejszych działaniach
•
•

biznesowych ﬁrmy
oszczędność czasu i zasobów ludzkich, ponieważ nie
ma potrzeby zatrudniania wewnętrznego informatyka
doradztwo zakupowe oraz inwestycyjne w celu
optymalizacji kosztów

48

10-20 GB

Stacji roboczych

dziennego transferu
pomiędzy serwerowniami PIG oraz
Jantar

Ponad 1,5 mln
zapisanych plików

4 TB
łącznej ilości TB
danych

Michał Lah
Członek zarządu
„Współpraca z Jantar Sp. z o.o.
pozwala nam koncentrować się
na tym, co w naszej pracy jest
najważniejsze – czyli tworzenie,
projektowanie. Usługa outsourcingu IT zapewnia nam
ciągłe działanie systemów oraz dostęp do wysoko
wykwaliﬁkowanych specjalistów. Bardzo istotna dla nas jest
kwestia monitorowania wydajności stacji roboczych oraz
pewność, że dane, na których pracujemy są bezpieczne”.

Przemysław Targosz
Wiceprezes Zarządu
„Usługa Outsourcingu IT to dla
klienta duże udogodnienie
i realne korzyści biznesowe.
Bardzo istotne dla nas jest to, aby
klient mógł skoncentrować się na swojej działalności,
a nam w pełni powierzył wszystkie zagadnienie
informatyczne i kwestie techniczne. Bazując na naszych
kompetencjach i doświadczeniu zapewniamy klientom
ciągłe działanie systemów oraz bezpieczeństwo danych”.

Zaprojektujemy infrastrukturę informatyczną również na miarę potrzeb Twojej ﬁrmy.
Skontaktuj się z nami, a wdrożymy specjalistyczne rozwiązanie dostosowane do wyzwań prowadzonej
działalności.
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