INFRASTRUKTÚRA INTEGRÁCIÓS
SZOLGÁLTATÁSOK
Szakértői támogatás az R&R Software IIS divíziójától

21 éves tapasztalat informatikai
rendszerek tervezésében,
üzemeltetésében
Projekt alapú, valamint
határozott és határozatlan idejű
megbízások vállalása
Üzemeltetés az ügyfél által
választott saját, vagy külső
helyszínen
Igény esetén outsourcing
szolgáltatás keretében szakértők
biztosítása
Virtualizációs technológiák
alkalmazása (VMware, HyperV)
21 éves gyakorlat Intel x86 és
IBM POWER architektúrájú
kiszolgálókkal
IBM „BladeCenter” és „PureFlex
System” kompetencia
Biztonságos távoli használathoz
és felügyelethez virtuális
magánhálózati infrastruktúra
(VPN) kiépítése
ASP, Cloud alapú technológiák:
 Infrastruktúra mint
szolgáltatás
 Platform mint szolgáltatás
 Szoftver mint szolgáltatás
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Az információs infrastruktúrát a kilencvenes évek eleje óta említik
egy lapon a közúti- és a közmű-infrastruktúrával, hiszen legalább
oly fontos szerepe van a gazdaság és a társadalom működtetésében.
Az információs infrastruktúra kialakítása számos feladattal jár a
különféle hardver- és szoftvereszközök összehangolásán és
hálózatba kötésén kívül - például az oktatás és a karbantartás is ide
tartoznak.
Az R&R Software Infrastruktúra Integrációs Szolgáltatások
üzletága a cég belső informatikai működtetése, valamint az R&R
Software megoldásainak implementációja és üzemeltetése során
szerzett 21 éves tapasztalatot alkalmazza projektjei végrehajtásához.
Az IIS divízió széleskörű kompetenciáival vállal információs
infrastruktúrákkal
kapcsolatos
projekteket
tervezéstől
a
megvalósításon át az üzemeltetési támogatásig.
Igényfelméréssel kezdve nyújt segítséget a magas rendelkezésreállású
infrastruktúrák
vagy
platformok
megtervezésében,
konfigurálásában – garantálva hogy az kiszolgálja az eredeti üzleti
igényeket, és a működtetni kívánt alkalmazásokat. Leszállítja,
telepíti, beüzemeli és integrálja az eszközöket, azok működését
összehangolja, teljesítményét optimalizálja. Már üzemben lévő
rendszereken felkérésre biztonsági auditokat végez.
Az infrastruktúra, illetve platform üzemeltetéséhez, felügyeletéhez
helyszíni vagy távoli támogatás-szolgáltatást nyújt, akár outsourcing
keretek között is. Karbantartás szolgáltatásával támogatja a magas
rendelkezésre állást nyújtó üzemeltetést, az infrastruktúra
technológiai és verzió követését.
A modern követelményeknek megfelelően a szakértői munkák
beruházás konstrukció helyett szolgáltatásként is igénybe vehetők.
Az IIS divízió Cloud technológiával képes infrastruktúrákat (IaaS),
platformokat (PaaS), vagy szoftver megoldásokat (SaaS) kínálni. A
távoli elérés biztonságát a legmodernebb VPN (Virtual Private
Network) eszközökkel építi ki és biztosítja.
Az R&R Software IIS üzletága olyan piacvezető hardver- és szoftver
szállítókkal dolgozik együtt, mint az IBM, az Oracle-Sun, a Lenovo,
a Microsoft, vagy épp a HP.
Az R&R Software vállalati szintű, átfogó üzleti folyamatok irányítását és ellenőrzését
megvalósító üzleti célú szoftver rendszereket fejleszt és szállít.
Az R&R Software száz százalékban hazai, a menedzsmentben aktív szerepet vállaló
informatikai szakemberek tulajdonában álló szoftverház; az 1991-es alapítása óta
mindvégig nyereségesen működő céget független piackutatók a legnagyobb hazai
ERPS szállító és szoftverfejlesztő vállalatok közé sorolják.

