OVHcloud dla Biznesu

Skalowalność, Elastyczność i Wydajność
to dopiero początek Twojej Firmowej Innowacji
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Skalowalność

Elastyczność

Wydajność

to główne, oczekiwane przez klientów, elementy chmury obliczeniowej, którą dostarczyć
mogą dostawca usług chmurowych nieskończoną liczbą procesorów, pamięci RAM
i pamięci masowej.
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unikatowi dostawcy mogą dostarczyć jeszcze

W pełnik kontrolowane
kosztowo rozwiązania

Otwarty ekosystem do
budowy rozwiązań
- no vendor lock

Suwerenność danych
klientów

Nielimitowany transfer
i gwarantowana
przepustowość

Globalną dostępność
usług
Otwarte/Odwracalne
multicloudowe środowisko
do rozwoju innowacji
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OVHcloud – jesteśmy unikatowi
“W świecie, w którym dane znajdują się w
centrum wszystkich aspektów naszego życia
prywatnego, społecznego i zawodowego,
chcemy być zaufanym dostawcą chmury, który
umożliwia każdej osobie swobodne tworzenie i
prowadzenie działalności..
Chcemy oferować ludzką i otwartą chmurę,
odwracalną i interoperacyjną. Uczciwą i
odpowiedzialną alternatywną chmurę.
Chcemy wykorzystać innowacje do pracy na
rzecz wzmocnienia pozycji każdego
człowieka..”
Octave Klaba
Founder & Chairman, OVHcloud
Michel Paulin, CEO (left), with Octave Klaba (right) atop the OVHcloud corporate offices in Paris, France.
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Aplikacje napędzają transformację biznesową,
nowym standardem jest chmura obliczeniowa.

Only 20% of enterprise apps run in the cloud:
§ modernize core business apps and processes
§ build new apps and rehost infrastructure
Source: Forrester, Predictions 2020: Cloud Computing, Nov 2019

By 2022, more than 75% of global organizations will be
running containerized applications in production,
which is a significant increase from fewer than 30% in
2018.
Source: Gartner, Top 10 Technologies That Will Drive the Future of Infrastructure and Operations, Oct 2019

By 2023, over 500 million digital apps and services will be
developed and deployed using cloud-native approaches
Source: IDC FutureScape: Worldwide IT Industry 2020 Predictions, Oct 2019
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Dlaczego chmura?
Zwiększenie skalowalności i dostępności do
mocy obliczeniowych

Compliance
Skalowanie nowych obszarów
biznesowych ulepszanie lub odkrywanie
nowych o ustalonej pozycji
Exploit - Eksplorować niska niepewność

Bezpieczeństwo

WZROST

POSZUKIWANIE
Przekształcanie pomysłów biznesowych
w wartościowe propozycje, które mają
znaczenie dla klientów, osadzone w
skalowalnych i rentownych modelach
biznesowych (usługach)

Koniec z utrzymywaniem
Własnej infrastruktury

Optymalizacja
kosztowa

*Source: Deloite Public Cloud 2020

20%

Wolność wyboru
No Vendor-Lock

Polskie firmy ostrożnie podchodzą
do adopcji chmury -zdecydowana
większość badanych firm, które już
korzystają z chmury publicznej
trzyma w niej co najwyżej 20%
swoich zasobów.

Zwinność
– Time to market
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Ryzyko, że (przekonujący) pomysł biznesowy zakończy
się niepowodzeniem. Ryzyko jest wysokie, gdy poza
slajdami i arkuszami kalkulacyjnymi istnieje niewiele
dowodów potwierdzających szanse powodzenia
pomysłu. Ryzyko maleje wraz z ilością dowodów
potwierdzających celowość, wykonalność, wykonalność
i zdolność adaptacji pomysłu biznesowego.

Jak korzysta może być dla firmy
rozwiązanie OVHcloud - jeśli
okaże się on skuteczny.

EXPLOIT
Ryzyko śmierci i zakłóceń

Oczekiwany zwrot

Zaraz po możliwości
wyboru jej najlepszej
opcji, przewidywalności
i dostępie do otwartego
ecosystemu

Jak korzystne dla
firmy jest korzystanie
rozwiązania.
Zwrot

Chmura to jeden z głównych
elementów innowacji firmy.

EXPLORE

Ryzyko, że (przekonujący) pomysł biznesowy
zakończy się niepowodzeniem. Ryzyko jest
wysokie, gdy poza slajdami i arkuszami
kalkulacyjnymi istnieje niewiele dowodów
potwierdzających szanse powodzenia
pomysłu. Ryzyko maleje wraz z ilością
dowodów potwierdzających celowość,
wykonalność, wykonalność i zdolność
adaptacji pomysłu biznesowego.

Ryzyko innowacji

*Source: Company Innovation
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Bezpieczeństwo, Innowacja i wolność wyboru
wpisana w DNA firmy

•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 model: Chmura publiczna, prywatna, hybrydowa
Globalna dostępność – 31 lokalizacji
Własna globalna sieć światłowodowa (vRack) – za
którą nie płacisz
Pełne kontrola i przewidywalność kosztów Rozwiązania Openstandard – OpenStack
Rozwiązania Vmware dla chmur prywatnych i
serwerów dedykowanych
Program partnerski i Marketplace - - wspólna
promocja i sprzedaż usług
Program dla Starupów – innowacyjne rozwiązania
dostępne dla klientów
Społeczna odpowiedzialność Biznesu – GaiaX,
Ekologia
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Rozwiązania IT dla firm
uznane przez największe branżowe instytucje badawcze

OVHcloud ujednolica usługi i tworzy europejską ofertę,
która nie podlega amerykańskiej ustawie CLOUD Act
•
•

OVHcloud europejski lider w segmencie usług Hosted Private
Cloud,
IDC MarketScape ocenił i wybrał OVHcloud spośród 8 firm
działających na rynku chmury publicznej.
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Wspieramy Twój biznes w realizacji 4 kategorii wyzwań

Funkcjonalność

Rozwiązujemy Twój
problem

Współpraca

Tworzymy środowisko do rozwoju innowacji
Budujemy wspólne rozwiązania z Klientami,
nie konkurujemy z nimi

Odpowiedzialność
społeczna
Razem bierzemy
odpowiedzialność
za przyszłe pokolenia

Potęgujemy Twoją
Gotowość

Dajemy opcje wybory i możliwe
scenariusze działania

a wszystko to w celu uwolnienia czasu naszych klientów
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Funkcjonalność

Rozwiązujemy Twóje problemy

*Source: Deloite Public Cloud 2020

•
•
•
•

dostępu do odpowiednich zasobów mocy obliczeniowej
Optymalizacji kosztów I budowy przewidywalnych budżetów
Szybkości dostarczania innowacji na rynek
Odpowiedniego modelu biznesowego do wzrostu Twoje
firmy
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Funkcjonalność
Twój problem

Twoje opcje wyboru

Twoje korzyści i nowe szanse rozwoju

vRack + Cloud Connect + Anty DDoS
•
Hosted Private Cloud

•
Public Cloud

•
•
•

HG Baremetal Cloud

•
Wyzwanie

Rozwiązanie

Skalowalne, dostępne na rządanie
zasoby chmury publicznej oparte o
rozwiązanie OpenStack (Open API)
Prywatna chmura obliczeniowa
Vmware
Dedykowane serwery z Vmware
Wewnętrzna sieć vRack (bez
dodatkowych opłat)
OVHCloud Connect – twoje
bezpieczne połączenie do chmur
globalnych (Equnix i Megaport)
Narządzie AI (ML i DL)
Nowa perspektywa

*Source: Deloite Public Cloud 2020
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Funkcjonalność
Twój problem

Twoje opcje wyboru

Twoje korzyści i nowe szanse rozwoju

vRack + Cloud Connect + Anty DDoS
Hosted Private Cloud

•
•
•
•

Public Cloud

HG Baremetal Cloud

Wyzwanie

Rozwiązanie

•
•

Publiczny cennik usług - w
Konfigurator parametrów usługii
Bezpłatny transfer wewnątrz
infrasttukruty
3 warianty umów – bezterminowa,
12 i 24 miesiączna,
Płatność za fizyczne zużycie
OVHCloud Connect – twoje
Możliwość rekonfiguracji usługi w
każdym momecnie i skorzystania z
iinnych rozwiązań.

Nowa perspektywa

*Source: Deloite Public Cloud 2020
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Funkcjonalność
Twój problem

Twoje opcje wyboru

Twoje korzyści i nowe szanse rozwoju

vRack + Cloud Connect + Anty DDoS
•
Hosted Private Cloud

Public Cloud

•
•
•
•
•
•
•

W zależności od usługi Twoje zasoby
dostępne w:
Baremetal Cloud – od 120 sekund
Public Cloud – od 120 sekund
Hosted Private Cloud – od 4h
vRack and Cloud Connect – on time
Private Cloud Connect – on time
Ochrona DDoS – on time
Multilocation – 31 DC

HG Baremetal Cloud

Wyzwanie

Rozwiązanie

Nowa perspektywa

*Source: Deloite Public Cloud 2020
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Funkcjonalność
Twój problem

Twoje opcje wyboru

Twoje korzyści i nowe szanse rozwoju

vRack + Cloud Connect + Anty DDoS
•
Hosted Private Cloud

•
•

Public Cloud

•

Własne redundantne sieci
światłowodowe (vRack)
Cloud Connect (Megaport + Equnix)
ponad 900 PoP globalnie
Prywatne połączenia pomiędzy
Klientem a dowolną chmurą
obliczeniową.
Centrum Danych w Polsce

HG Baremetal Cloud

Wyzwanie

Rozwiązanie

Nowa perspektywa

*Source: Deloite Public Cloud 2020
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Współpraca
Tworzymy Twoją unikatową wartość poprzez
otwarte środowiska do rozwoju innowacji

•
•
•
•

OpenStandar I Ecosystem – budujesz zwinną firmę,
odporną na zamknięte systemy i rozwiązania.
No vendor lock - odwracalność, przenoszalność,
otwartość na inne systemy
Własne, w pełni kontrolowalne aplikacje i systemy
Wspólne działania promocyjne I sprzedażowe
16

Współpraca
Twój problem

Twoje opcje wyboru

Open Trusted Cloud for AI

Twoje korzyści i nowe szanse rozwoju

•

OVHcloud AI Solution rozwiązanie
zoptymalizowane pod kątem
doświadczenia użytkownika (łatwość
obsługi bez specjalistycznej
technicznej wiedzy

•

Zoptymalizowana wydajność
zasobów GPU aż do 30-50% tańsza
od konkurencji dzięki: pamięci
masowej obliczeniowej i warstwom
oprogramowania

•

Wydajny transfer danych, optymalna
kosztowo infrastruktura

Sector Vertical
Specific stuido

AI Domain Specific
Training as a Service

Wyzwanie

Rozwiązanie

Nowa perspektywa

*Source: Deloite Public Cloud 2020
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Współpraca - Active Ecosystem
Partner Program

Open Trusted Cloud

Start-up Program

Marketplace

Startup ecosystem partners:

Łączy nas wolne i otwarte podejście do biznesu.
O V H c lo u d P r o p r ie t a r y &
C o n fid e n t ia l
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Współpraca – Win to Win

Marketing

wspólne
pozycjonowanie
marki

•

•
•
•
•

Wspólna promocja w trakcie
dedykowanych wydarzeń
(webinary, konferencje, programy)
Globalny zasięg
Startu program
PR
Market Place

Sprzedaż

wspólne
dotarcie do klienta

Globalny

zasięg dystrybucji

•
•
•
•
•
•

Nowe kanały sprzedaży usług
Wspólne kampanie sprzedażowe
Wspólne wydarzenia
Dedykowane usługi
Kampanie Lead Nurturing
Program Partnerski
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Odpowiedzialność społeczna

Razem odpowiedzialni za przyszłe pokolenia
P.U.E 1.14

wydajność energetyczna

Recykling Serwerów

process zarządzania 2 I 3 życie serwera

Niski ślad węglowy

rewitalizacja istniejących budynków
przemysłowych

Chłodzenie wodą

autorskie rozwiązanie OVHcloud
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OVHcloud – pionier i ekspert w zielony partner.
Nasz wkład w jutro

Nasz impact

Nasze działania

P.U.E 1.14

•

Efektywne zarządzanie obiektem,
procesem wytwórczym

•

Green Data Center & Cloud
Provider

Niski ślad węglowy

•

Oszczędność surowców,
rewitalizacja obiektów.

•

autorskie rozwiązanie OVHcloud

•

1 Szklanka wody do chłodzenia 1
serwera przez 10 godzin.

neutralność węglową
dzięki mieszance czystej
energii odnawialnej do
2025 r., a do 2030 r.
osiągnięcie zerowej emisji
netto.

Recykling Serwerów

•

Oszczędność surowców,
wykorzystanie serwerów do nauki,

wydajność energetyczna

rewitalizacja istniejących budynków
przemysłowych

Chłodzenie wodą

process zarządzania 2 I 3 życie serwera

Twoja Firma = Zielona Firma
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OVHcloud – pionier i ekspert w zielony partner.
Od 2010 roku nowe centra danych OVHcloud są wolne
od konieczności stosowania klimatyzacji.
W nowych centrach danych OVH zastosowano 30%
chłodzenie powietrzem + 70% chłodzenie wodą = 0%
rozwiązanie klimatyzacyjne.
Nasz CEL
neutralność węglową dzięki mieszance czystej energii
odnawialnej do 2025 r., a do 2030 r. osiągnięcie zerowej
emisji netto.
Spójny z Twoją strategią rozwoju
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Potęgujemy Twoją Gotowość
dajemy opcje wybory i możliwe scenariusze działania
•
•
•
•
•
•

Świadczenie usług zgodnych ze standardami branżowymi ISO
27001, 270017, PCI DSS, SOC, HIPA, HDS, GDPR
Usługi dostpępne z panelu klienta – multilokalizacja Centów
Danych
4 poziomy wsparcia (dedykowany opiekun, wsparcie
techniczne)
Baza integratorów
Dostęp do kompleksowej infrastruktury (IaaS, PaaS, SaaS)
Możliwość podejmowania błędnych decyzji i możliwości ich
zmiany.
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Rozwiązania zgodne
z wymaganiami i standardami branżowymi

C5
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Multilokalizacja Centrów danych
Nowa architektura, skalowalna, energooszczędna, łatwa w instalacji, bezpieczna i solidna.
Private Network vRack

31 data centers globally
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Twój biznes
z silną linią wsparcia

Surveillance

Bez względu na to, w
jaki sposób korzystasz z
chmury, plany wsparcia
OVHcloud zapewniają
najlepszą dostępną
wiedzę, aby zwiększyć
wydajność, zredukować
koszty i poprawić jakość
usług.
koszty prowadzenia
działalności i
przyspieszenie rozwoju
aplikacji.

Online help
center

Operational maintenance
Monitoring and intervention in case of
server hardware failure in datacenters
Service status
Proactive communication in case of
incident

Personalized
services

Premium

Business

Enterprise

Included for all
customers

50€ (exc. VAT)
/month

10% monthly bill,
starting at 250 €
(exc. VAT)

Contact us

365/24/7

365/24/7

365/24/7

365/24/7

ü

Online assistance
Guides, documentations, FAQs,
OVH Community forum
Incident management

Customer
service
(phone, email,
livechat,
manager)

Standard

1st answer (email)

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Monday to Friday
8AM to 6PM

Monday to Friday
8AM to 6PM

365/24/7

365/24/7

8 open hours

2 open hours

Within 30 minutes

Within 15 minutes

Dedicated Phone number & expert
team
Support will prioritize customer requests

ü

ü

On-boarding, Advisory, DC/Room
selection
Support and product catalog for most
business critical infrastructures

ü

ü

Root cause Analysis Reports
in case of incidents

ü

ü

Technical Account Manager
Dedicated support team to offer
customized services

ü
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I zaufaną grupą firm integratorskich
Partnerzy

Klient

Wykorzystać czas na rozwój core-bisinessu

27

Już ponad 20 lat pomagamy osiągać Twoje wyzwania

Funkcjonalność

Rozwiązujemy Twój
problem

Współpraca

Tworzymy środowiska do rozwoju
innowacji

Odpowiedzialność
społeczna
Razem bierzemy
odpowiedzialność
za przyszłe pokolenia

Potęgujemy Twoją
Gotowość

Dajemy opcje wybory i możliwe
scenariusze działania
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I posiadamy imponujące wyniki
32 data centers
globally
48 Points of presence on
a 22 TBPS bandwidth
network
1.1 million+ servers
produced since 1999
P.U.E 1.14 energy
efficiency indicator

1.6 million
customers across
140 countries
+2,400 Employees worldwide
400,000 servers running
7.9 million websites hosted
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Zapraszam do kontaktu
www.ovhcloud.com

+48 7 18 81 11 17
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