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◆IWCP

◆IWCP - Containers
◆Vo Vašom DC

◆Vo verejneom Cloude

◆PaaS 
◆ Platform as a service

◆IWCP - iPaaS
◆Cloud Integrácia aplikácií

◆IWCP – IDP
◆Dátová analytická platforma
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Program



InterWay a Cloud - IwayCloud
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Spoločnosť InterWay sa profiluje aj ako MSP (Managed service provider), 
teda ako Poskytovateľ spravovaných služieb pre oblasť cloudu

prostredníctvom IwayCloud



IwayCloud je súprava produktov a služieb

určená pre novú generáciu vývoja, návrhu 
implementácie a prevádzky projektov s využitím 

moderných cloudových technológií a služieb

https://www.interway.cloud/

https://www.interway.cloud/


◆Spravovaná - manažovná služba určená na spúšťanie, škálovanie a 
prevádzku kontajnerových aplikácií využívajúcich Kubernetes v 

cloude alebo na zemi
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IWCP Containers
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IWCP Containers vo vašom DC – Privátny Cloud

◆Váš HW alebo virtualizácia

◆MaaS

◆JuJu

◆Cloud Natívne Dátove úložisko

◆Logovanie, Monitorovanie, Alerting
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IWCP Containers vo vašom DC – Privátny Cloud

MAAS, JUJU, CNDU, LMA

HW – Bare Metal Hardvér (x64, rack servers, storage)

JUJU, CNDU, LMA

Virtualizácia
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IWCP Containers vo verejnom cloude

JUJU, CNDU, LMA
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IWCP PaaS



◆IWCP efektívny a moderný model pre nasadzovanie cloud natívnych 
cloudových aplikácií

◆IWCP uľahčuje prechod od kódu na spustenie aplikácie jedným 
príkazom cf push

◆Nestrácate čas písaním konfigurácie infraštruktúry pre K8s a Istio,  
sústredíte sa na svoj kód

◆IWCP podporuje overené programovacie jazyky a vývojárske rámce 
a je možné ich ľahko rozšíriť vďaka širokej komunity
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IWCP PaaS



IWCP PaaS
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MAAS, JUJU, CNDU, LMA

HW – Bare Metal



◆Aplikačný Runtime
◆ Konfigurovateľný počet aplikačných inštancií, pamäť, úložisko

◆Platformové služby s pridanou hodnotou
◆DBMS

◆ SQL, NoSQL, inMemory

◆Middleware
◆ Web Servre, aplikačné servre, messaging, dátové toky

◆Katalóg služieb
◆Web GUI Stratos

◆CLI

◆ Pripojenie IDE
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PaaS Služby
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IWCP iPaaS
cloudová integrácia



◆iPaaS je cloudové riešenie, ktoré zjednodušuje integráciu v 
lokálnych a cloudových prostrediach

◆iPaaS poskytuje podporu pre rýchle vybudovanie integrácie a jej  
aktualizácie v reálnom čase
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IWCP iPaaS
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IWCP iPaaS služby

Privátny Cloud

K8s – IWC DP

CNDU – Ceph, Gluster

Apache, Nginx

RabbitMQ, Kafka

Spring Cloud Data Flow
Argo

LMA pre iPaaS

PostgreSQL, MongoDB, 
Redis

Stratos
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IWCP DP
dátová integrácia



◆Hybridná dátová platformu pre všetky údaje
◆Navrhnutá privátny a verejný cloud

◆Akékoľvek analýzy, akékoľvek údaje 
◆Rýchlejšie a jednoduchšie spravovanie podnikovej dátovej analýzy 

kdekoľvek, bez ohrozenia výkonu, škálovateľnosti a zabezpečenia

◆Flexibilita na spustenie správnej analýzy a na rýchlejšie prehľady
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IWCP DP
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IWCP DP služby

MPC

K8s – IWC DP

CNDU – Ceph, Gluster

Nginx

RabbitMQ, Kafka

Apache Spark, Opendistro
for Elasticsearch

LMA pre IWPD

PostgreSQL, MongoDB, 
Redis

Stratos



Confidential. Internal use only.

Záver

IwayCloud predstavuje súpravu produktov a služieb

určenú pre novú generáciu vývoja, návrhu 
implementácie a prevádzky projektov s využitím 

moderných cloudových technológií a služieb

https://www.interway.cloud/

https://www.interway.cloud/


Ďakujem za pozornosť
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