Opis osiągnięć
Model Cloud Computing

Datalounges
Znając zalety technologii chmury OpenStack i wiedząc,
że tylko kilka firm ma wewnątrz swojej organizacji
umiejętności lub wiedzę wymaganą do skorzystania z tych
zalet, firma Datalounges użyła platformy SUSE® OpenStack
Cloud 5 do zbudowania środowiska zarządzanych usług
chmury dla firm o dowolnej wielkości. Oferowane przez
firmę Datalounges wsparcie klasy korporacyjnej oznacza,
że nawet małe firmy mogą teraz skorzystać z technologii
OpenStack do tworzenie wydajnych, elastycznych
i ekonomicznych infrastruktur wirtualnych.
Przegląd

Fińska firma Datalounges jest dostawcą
usług chmury, który oferuje firmom pełną
infrastrukturę chmury. Firma wykorzystuje technologie open source OpenStack
w celu dostarczania klientom zaawansowanych i elastycznych zasobów, zapewniając im możliwość zredukowania
kosztów IT, podniesienia poziomów usług
i skrócenia czasu wprowadzania na rynek.

Wyzwanie

Dla coraz większej liczby firm wewnętrzna obsługa infrastruktury IT powoduje kosztowne odwracanie uwagi od
podstawowych operacji biznesowych.
Nawet w przypadku firm, które mogą
sobie pozwolić na rozwój niezbędnych
umiejętności, wdrożenie określonej z góry
infrastruktury wewnętrznej przyczynia
się do niestabilności i pochłania kapitał,
który można lepiej zainwestować w innym miejscu. W obu przypadkach zakup
infrastruktury chmury jako usługi może
stanowić dobrą alternatywę, ale często
nie eliminuje to wyzwań związanych
z zarządzaniem.

„Chcemy być najlepszym
dostawcą usług przetwarzania
w chmurze OpenStack
w Finlandii. Z tego powodu
nawiązaliśmy współpracę
z firmą SUSE.”
KAI KANKAALA
Doradca zarządu ds. sprzedaży
Datalounges

Kai Kankaala – doradca zarządu ds. sprzedaży w firmie Datalounges – wyjaśnia to
następująco: „Globalni dostawcy chmury
oferują tylko funkcje wirtualne i zwykle
zapewniają firmom minimalne wsparcie lub w ogóle go nie oferują. Firma
Datalounges powstała, aby zapełnić
tę lukę na rynku, a w szczególności zapewnić łatwy dostęp do zalet platformy
OpenStack firmom o dowolnej wielkości.
Technologia OpenStack jest doskonała,
ale krzywa uczenia się jest bardzo stroma,
a wdrożenie może być skomplikowane dla
niedoświadczonych osób.”
Firma stwierdziła także, że udostępnienie
interfejsu API OpenStack ułatwi firmom
hostowanie własnych usług chmury na
platformie Datalounges – jest to niesamowita możliwość stworzenia nowych
strumieni przychodów.

Rozwiązanie

Firma Datalounges wybrała rozwiązanie
SUSE OpenStack Cloud jako strategiczną
platformę dostarczania korporacyjnych
usług chmury, dodając do swojej oferty
pełne usługi doradztwa i usługi pomocy
technicznej oparte na rygorystycznych
umowach o poziomie usług (SLA).
„SUSE OpenStack Cloud od samego początku stanowi naszą platformę usług
chmury” mówi Kankaala. „Przetestowaliśmy także czystą wersję OpenStack
i wariant Red Hat. Opcja firmy SUSE
była znacznie lepsza pod względem cen,
wsparcia korporacyjnego i wbudowanych funkcji automatyzacji. Chcemy być
najlepszym dostawcą usług przetwarzania w chmurze OpenStack w Finlandii.
Z tego powodu nawiązaliśmy współpracę
z firmą SUSE.”

Kai Kankaala

Kilka faktów o firmie
Datalounges:

Datalounges (www.datalounges.com) to
dostawca usług chmury dla korporacji oferujący
środowiska chmury z wszechstronnymi
możliwościami dostosowania dzięki
wykorzystaniu interfejsów API OpenStack.
Sprawia to, że firmy mogą błyskawicznie
utworzyć nową infrastrukturę chmury prywatnej.
Branża i lokalizacja
Usługi komputerowe, Finlandia
Produkty i usługi
SUSE OpenStack Cloud
SUSE Manager
Wyniki
+ Uproszczenie i przyspieszenie wdrażania
środowisk chmury OpenStack
+ Dostarczanie zaawansowanych, bezpiecznych
i wydajnych serwerów wirtualnych w chmurze
+ Wsparcie dla szybkich innowacji
i wprowadzania nowych usług generujących
przychody

„Połączenie naszego doświadczonego działu
pomocy technicznej i zaawansowanej platformy
SUSE OpenStack Cloud przekłada się na
wyjątkowo wysoką niezawodność i wydajność.”
KAI KANKAALA
Doradca zarządu ds. sprzedaży
Datalounges
www.suse.com

Koncentracja na oferowaniu kompletnej,
w pełni wspieranej infrastruktury, a nie
pojedynczych serwerów, przyczyniła się
do szybkiego rozwoju firmy Datalounges.
Jej środowisko chmury prywatnej działa
na 64 dedykowanych serwerach HP
typu blade, a klienci mogą wybrać dowolną opcję, od w pełni zarządzanego
rozwiązania po rozwiązanie zarządzane
samodzielnie, w zależności od swojego poziomu dojrzałości technicznej.
Datalounges korzysta z programu SUSE
Manager w celu zapewnienia całościowej
obsługi w pełni zarządzanych środowisk,
a także rozwija własne narzędzie „oparte
na rozwiązaniu OpenStack Ceilometer”
do zarządzania infrastrukturą wirtualną
i jej automatyzacji. W odpowiedzi na potrzeby klientów firma Datalounges oferuje stały cennik miesięczny za określony
zestaw zasobów.”
„Wszyscy nasi klienci szukają elastycznego i ekonomicznego dostawcy mocy
obliczeniowej i często chcą wyeliminować nakłady związane z zarządzaniem
własnymi środowiskami” mówi Kankaala.
„Połączenie naszego doświadczonego
działu pomocy technicznej i zaawansowanej platformy SUSE OpenStack Cloud
przekłada się na wyjątkowo wysoką niezawodność i wydajność. Dzięki platformie
SUSE korzystamy z wbudowanych funkcji
wysokiej dostępności i szybkiego wdrażania, dzięki czemu możemy błyskawicznie przygotować się do obsługi nowych
klientów.”
Firmy mogą połączyć swoją wewnętrzną
infrastrukturę z infrastrukturą chmury
firmy Datalounges, co pozwala im błyskawicznie podnieść swoje możliwości,
na przykład w celu obsługi sezonowych
wzrostów zapotrzebowania w witrynie
transakcyjnej.

„Rozwiązanie SUSE OpenStack Cloud
zapewnia naszym klientom możliwość
wykonania wszystkiego, co potrzebują”
mówi Kankaala. „Zauważamy znaczny
wzrost liczby klientów, które budują
usługi generujące przychody na naszej
platformie: firmy skupiają się na swoich możliwościach biznesowych, a my
zapewniamy bazową, zaawansowaną
usługę chmury.”

Wyniki

Użycie rozwiązania SUSE OpenStack
Cloud pozwoliło firmie Datalounges
zapewnić wydajność i elastyczność
technologii OpenStack dla wszystkich
przedsiębiorstw. Firmy mogą szybko
i niedrogo wdrażać infrastrukturę chmury
i budować nowe usługi, korzystając z doskonałego wsparcia i umów SLA.
„Rozwiązanie OpenStack w najnowszej
wersji jest już naprawdę dojrzałe” mówi
Kankaala. „Informujemy naszych klientów,
że jest to dojrzała i zaawansowana technologia, która jest gotowa do wdrożenia
w środowisku produkcyjnym. Oczywiście
nie jest to proste rozwiązanie, ale dzięki
naszemu doświadczeniu i ulepszeniom
w produkcie firmy SUSE możemy zapewnić klientom wszystkie te korzyści bez
podnoszenia poziomu złożoności.”
Rozwiązanie SUSE OpenStack Cloud
pozwala firmie Datalounges pracować
z błyskawiczną szybkością w porównaniu
z tradycyjnymi podejściami do budowania infrastruktury.
„Wystarczy kilka kliknięć myszą, aby przygotować kilkanaście serwerów dla
klienta w ciągu kilku minut” mówi Kankaala. „Nie tylko przyspiesza to nasz
wzrost, ale także sprawia, że możemy
pomóc klientom w osiągnięciu wartości
biznesowej z rozwiązania OpenStack
w wyjątkowo krótkim czasie.”
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