Profil společnosti

Jsme nejrychleji rostoucí technologická firma v České republice v roce 2016 (dle Deloitte Technology Fast 50).

Poskytujeme profesionální cloudové a IT služby, jsme specialisty na analýzu a zpracování dat, poskytujeme

poradenství v oblasti business intelligence, datových skladů a využití dat a informací pro rozvoj podnikání.
Posouváme standardy trhu cloudových služeb, nebojíme se investic do nových trendů a technologií. Stavíme
na partnerství se světovými technologickými lídry, zázemí vlastních moderních datových center a hlubokých
znalostech svých expertů. Jsme partnerem malým i velkým firmám, kterým pomáháme racionalizovat IT,
zlevňovat provoz a přinášet potřebnou flexibilitu pro jejich rozvojové záměry. Jsme držitelem certifikace
Systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) ISO/IEC 27001:2017. Jsme členem investiční skupiny KKCG.
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Více informací na www.dataspring.cz

Spolehlivé a smysluplné služby

Za všech okolností poskytujeme služby, které jsou nejen bezpečné a spolehlivé, ale i efektivní a smysluplné.
Umožníme vám flexibilně měnit objem čerpaných služeb a využít tak prostředky naplno, bez nutnosti
rozsáhlých investic a potřeby řešit vaše budoucí požadavky již při výběru řešení.

Virtuální datové centrum

Internet

Bezpečný prostor pro vaše data, servery a sítě. Virtuální
datové centrum je zřízeno každému, kdo využívá
jakoukoli službu našeho datového centra. Vždy klademe
důraz na vysokou bezpečnost vDC. Veškeré služby jsou
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ve vDC chráněny firewallem, který bezpečně oddělí
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jednotlivá zákaznická vDC. Každému vDC je vyčleněn
jeden virtuální firewall, který můžete sami nastavovat dle
svých konkrétních potřeb.
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Služba vám zajistí dostatečný dostatečný prostor pro

s infrastrukturou naložíte. Díky virtuálnímu datovému cen-
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tuálního firewallu, který zajišťuje izolaci od ostatních zákazníků. Vše ostatní (operační systémy, databáze a další
aplikace) už zůstává ve vaší správě. Je jen na vás, jak
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Vaše data jsou u nás v bezpečí. Společnost i datová cen-

pro vás připravená řešení, která si můžete škálovat dle

tra jsou certifikována standardem ISO 27001 a splňují

potřeb. Přinášíme vám chytrou zálohu dat, ochranu proti

ty nejpřísnější požadavky na bezpečnost. V případě, že

DDoS útokům, ochranu proti nevyžádané poště, nástroje

vaše systémy musí splňovat požadavky přísné evropské

pro ukládání/analýzu logů a bezpečnostních událostí nebo

směrnice GDPR nebo potřebují speciální ochranu, máme

penetrační testování a zabezpečení systémů SCADA.

Více informací na www.dataspring.cz

LogDock
Cloudové řešení log managementu a SIEMu pro všechny

nástroj pro realizaci správných rozhodnutí v oblasti

vaše provozní logy a toky z libovolných síťových aktivních

bezpečnostních a operačních činností ve vaší společnosti.

prvků, bezpečnostních zařízení, operačních systémů

Díky naší službě můžete tato data dlouhodobě ukládat

a aplikačního software. LogDock poskytuje sjednocení

v nezpochybnitelné podobě pro potřeby shody s předpisy,

logů a jejich přehlednou interpretaci informací z mnoha

požadavky pro forenzní analýzu a případné bezpečnostní

zařízení a softwarů rozdílných výrobců. Získáte tak

audity.

SpamHunter

Cloudové antispamové řešení, které poskytuje nejvyšší

služby.

zabezpečení vašich emailových serverů před spamem

emailové brány, kdy řešíte nákup vlastního řešení,

Služba

nahrazuje

tradiční

řešení

ochrany

a viry. SpamHunter je komplexní řešení ochrany vašeho

podporu a lidské zdroje. Službu SpamHunter je možné

firemního poštovního serveru poskytované formou

doplnit o rozšiřující moduly.

Business Intelligence
Umožníme vám objevit bohatství vašich dat a využít je

přes návrh strategie rozvoje v oblasti BI a datových

pro rozvoj vašeho byznysu. Přinášíme komplexní služby

analýz, až po revizi současné datové architektury a návrh

od zmapování vašich informačních potřeb a možností

koncepčních změn.

DWHaaS

Pomůžeme vám s kompletní analýzou, přípravou a pro-

relevantní a konzistentní data. Ta lze následně využít pro

vozem datového skladu. Pomůžeme nalézt klíčové uka-

tvorbu reportingu nebo pro další činnosti dle vaší potře-

zatele a s využitím našeho ETL nástroje Delta uspořádat

by. Největší odbornost máme v oblasti herního průmyslu

datové toky. Díky tomu budete mít v datovém skladu vždy

– díky tomu jsme schopni výrazně zefektivnit celý proces.

SQLaaS

Plná funkcionalita databázového serveru Microsoft SQL

ningem, zálohováním, patchováním a monitorováním služby.

Enterprise s vysokou mírou flexibility ve vašich rukách.

Služba je vhodná pro provoz podnikových aplikací, jako jsou

Díky zaměření na co nejnižší náklady (TCO), plně nahra-

ERP, CRM, DMS. Vzhledem k využívání nejnovějších techno-

zuje klasické hostované a on-premise provozování data-

logií a výkonného HW je služba vhodná také pro oblast BI,

bází. Službu provozujeme na dvou platformách, VMware

budování datových skladů či reportingu za využití nativních

a Hyper-V. Můžete ji využívat v dedikovaném virtuálním

SQL BI funkcionalit. Využíváním služby SQLaaS se vám

serveru pod vlastní správou nebo jako managed službu, kdy

uvolní personální a finanční kapacity, které budete moci

vám odpadají starosti s odborně náročnou správou, provisio-

věnovat na další rozvoj vašeho byznysu.

OpenDBaaS

Pokud dáváte přednost open source platformám, máme

tak, aby byla zajištěna co nejvyšší dostupnost a bezpeč-

pro vás připravenou databázi (MariaDB, PostgreSQL),

nost. Díky tomu lze na této platformě provozovat i kritické

kterou konfigurujeme dle vašich potřeb. Vše je navrženo

aplikace.
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