
Cloud nie je móda, je to svetový trend a budúcnosť fungovania IT. Nezávislý diagnostický program 
Soitron Cloud Testing preverí možnosti a potenciál využitia cloudových riešení vo vašej spoločnos-
ti a dopomôže k optimalizácii už existujúcej infraštruktúry. Vďaka možnosti reálneho otestovania 
navrhovaného riešenia sa môžete zbaviť pochybností súvisiacich s bezpečnosťou dát či časovou 
a finančnou náročnosťou pri prechode na cloud. Ten totiž prináša nielen úspory a flexibilitu, ale 
mnohokrát odkrýva nové biznis možnosti napríklad v oblasti inovácií, lepšieho využitia dát, automa-
tizácie existujúcich biznis modelov a procesov, bezproblémového prepojenia systémov a dát alebo 
lepšej komunikácie so zákazníkmi.

Soitron prichádza s diagnostickým programom 
Soitron Cloud Testing (Soitron CT) určeným práve 
pre tie spoločnosti, ktoré z rôznych dôvodov váha-
jú nad implementáciou cloudových riešení. 

Soitron CT pomáha firmám analyzovať súčasný 
stav IT infraštruktúry vrátane softvérového pros-
tredia z hľadiska ich pripravenosti na cloud. A tak 
im uľahčuje rozhodovanie o tom, či je cloud pre 
nich vhodný a perspektívny. 

Na základe spolupráce vašich a našich odborníkov 

sa vypracuje analýza, ktorá odpovie na otázky, či 
je spoločnosť pripravená na čiastočnú alebo úplnú 
implementáciu. Výsledkom analýzy sú odporúča-
nia, ktoré časti infraštruktúry a softvéru je vhodné 
presunúť do cloudu, ako aj zhodnotenie finančnej, 
technickej a časovej náročnosti identifikovaných 
riešení.   

• Zanalyzuje vaše súčasné IT prostredie a pri-
pravenosť spoločnosti na úplné alebo hybridné 
cloud riešenia.
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DIAGNOSTICKÝ PROGRAM, 
KTORÝ VÁM UĽAHČÍ 
ROZHODOVANIE O CLOUDE.

Ako vám Soitron CT 
môže pomôcť 
v rozhodovaní?

Čo je Soitron Cloud 
Testing?



• Navrhne odporúčania na potrebné kroky pred 
ich implementáciou.

• Pripraví odhady finančných nákladov a časovej 
náročnosti súvisiacich s prechodom na cloudové 
riešenie.

• Poskytne vám možnosť reálneho otestovania 
fungovania vašej spoločnosti v cloude.

• Preverí ďalšie možnosti optimalizácie už nasa-
deného cloudového riešenia. 
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Ako prebieha diagnostika prostredníctvom 
Soitron Cloud Testing?

ANALÝZA

• Identifikácia firemných očakávaní.
• Zoznámenie sa s interným IT prostredím (Infraštruktúra, Back up a Disaster Recovery, 

Network, Monitoring, Aplikácie a databázy, celková IT bezpečnosť, existujúce cloudové 
riešenia).

• Technická analýza pripravenosti existujúcich riešení na prechod do cloudu.
• Finančný odhad nákladov a časovej náročnosti pri implementácii navrhovaných riešení.

TESTOVANIE FUNGOVANIA SPOLOČNOSTI V CLOUDE 

• Zálohovanie v cloude.
• Presuny serverov do cloudu.
• Testovanie funkčnosti aplikácie alebo databázy v cloude.
• Overenie bezpečnosti v cloude.
• Monitoring využívania zdrojov v cloude.

Ak vás poskytovaná služba zaujala, alebo by ste sa radi dozvedeli viac informácií, kontaktujte nás na 
cloud@soitron.com.
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