
Cloud není móda, je to světový trend a budoucnost fungování IT. Nezávislý diagnostický program 
Soitron Cloud Testing prověří možnosti a potenciál využití cloudových řešení ve vaší společnosti 
a dopomůže k optimalizaci již existující infrastruktury. Díky možnosti reálného otestování navrho-
vaného řešení se můžete zbavit pochybností souvisejících s bezpečností dat či časovou a finanční 
náročností při přechodu na cloud. Ten totiž přináší nejen úspory a flexibilitu, ale mnohokrát odkrývá 
nové byznys možnosti například v oblasti inovací, lepšího využití dat, automatizace stávajících  
byznys modelů a procesů, bezproblémového propojení systémů a dat nebo lepší komunikace se 
zákazníky.

Soitron přichází s diagnostickým programem Soi-
tron Cloud Testing (Soitron CT) určeným právě pro 
ty společnosti, které z různých důvodů váhají nad 
implementací cloudových řešení. 

Soitron CT pomáhá firmám analyzovat současný 
stav IT infrastruktury včetně softwarového pros-
tředí z hlediska jejich připravenosti na cloud. A tak 
jim usnadňuje rozhodování o tom, zda je cloud pro 
ně vhodný a perspektivní. 

Na základě spolupráce vašich a našich odborníků 

se vypracuje analýza, která odpoví na otázky, 
zda je společnost připravena na částečnou nebo 
úplnou implementaci. Výsledkem analýzy jsou do-
poručení, které části infrastruktury a softwaru je 
vhodné přesunout do cloudu, jakož i zhodnocení 
finanční, technické a časové náročnosti identifiko-
vaných řešení.  

• Zanalyzuje vaše současné IT prostředí a přip-
ravenost společnosti na úplné nebo hybridní cloud 
řešení.
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• Navrhne doporučení na potřebné kroky před 
jejich implementací. 

• Připraví odhady finančních nákladů a časové 
náročnosti souvisejících s přechodem na cloudové 
řešení.

• Poskytne vám možnost reálného otestování 
fungování vaší společnosti v cloudu. 

• Prověří další možnosti optimalizace už nasa-
zeného cloudového řešení.

www.soitron.com

Jak probíhá diagnostika prostřednictvím  
Soitron Cloud Testing?

ANALÝZA

• Identifikace firemních očekávání.
• Seznámení se s interním IT prostředím (Infrastruktura, Back up a Disaster Recovery,  
    Network, Monitoring, Aplikace a databáze, celková IT bezpečnost, existující cloudové   
    řešení).
• Technická analýza připravenosti stávajících řešení na přechod do cloudu.
• Finanční odhad nákladů a časové náročnosti při implementaci navrhovaných řešení.

TESTOVÁNÍ FUNGOVÁNÍ SPOLEČNOSTI V CLOUDU

• Zálohování v cloudu.
• Přesuny serverů do cloudu.
• Testování funkčnosti aplikace nebo databáze v cloudu.
• Ověření bezpečnosti v cloudu.
• Monitoring využívání zdrojů v cloudu. 

Pokud vás poskytovaná služba zaujala, nebo byste se rádi dozvěděli více informací, kontaktujte nás na 
cloud@soitron.com.
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