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VIDEO iWAY CLOUD
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IWAY Cloud – naša odpoveď na nové požiadavky trhu
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Servisný model
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IWAY Cloud
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Poskytuje prostredie pre programátorov 
a prevádzku pre kontajnerové aplikácie.
Kombinácia najlepších kontajnerových 
platforiem

Cloud Foundry BOSH – správa 
kontajnerov

Kubernetes – kontainer clusters
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IWAY Containers



IWAY Cloud Platform

Na rozdiel od väčšiny služieb cloudových platforiem, ktoré sú viazané na 
konkrétnych poskytovateľov, IWAY Cloud je k dispozícii ako samostatný 
softvérový balík - riešenie. 

Môžeme ho nasadiť na AWS, Azure, a/Alebo hostovať na vlastnom HW s 
OpenStack alebo na vSphere od VMware. 

Vieme ju rýchlo portovať na iného IaaS poskytovateľa – IaaS independent

Môžeme ju nasadiť aj nad hybridné prostredia.   Je vhodná na beh 
hybridných aplikácií –systémov. (napr. aplikácie sú nasadené v PaaS
platforme nad public IaaS a napr. databázy sú on prem alebo naopak)



IWAY Cloud Platform poskytuje

Vhodné prostredie na spustenie a prevádzku aplikácie

Správu životného cyklu aplikácie – jednoduché uktualizovanie verzií...

Vlastnú samoopravnú funkcionalitu – viac aplikačných inštancií

Centralizovanú správu aplikácií – zvyšuje sa efektívnosť managementu...

Distribuované prostredie – nasadenie do viacerých availability zón ...

Jednoduchú integráciu – platforma poskytuje API na integráciu do iných 
aplikácií

Jednoduchú údržbu (upgrady atď.).



IWAY Cloud Platform podporuje 

Rýchly vývoj a nasadenie aplikácií

Vysokú škálovateľnosť a dostupnosť aplikácií

DevOps postupy – riadenie životného cyklu nasadenia aplikácie od spávy
kódu,  build, cez test az po deploy aplikácie naprieč rôznymi prostrediami 
– test, preprod, prod.

Zníženie pravdepodobnosti ľudskej chyby - automatizácia

Multi - tenantnosť a vypočtovú efektívnosť

Odľahčenie a pracovné zaťaženie vývojárov

Výrazne znižuje zaťaženie prevádzkového tímu – príklad Dell



IWAY Cloud Platform - Výhody 

Prenositeľnosť aplikácií – napríklad možnosť migrovať z našej platformy do platformy MVSR 

Automatické škálovanie aplikácie – na základe SLA vieme dynamicky škálovať.

Centralizovaná správa platformy

Centralizované logovanie

Dynamické smerovanie (routing)

Správa zdravia aplikácií

Integrácia s externými komponentami, ako je Elasticsearch a Logstash

Prístup založený na roliach pre nasadené aplikácie

Vertikálne a horizontálne škálovanie

Bezpečnosť infraštruktúry

Podpora pre rôznych poskytovateľov IaaS



Presun do cloudu – migrácia
Cloud ASSESMENT

Stratégia cloudu a ekonomika, Cloud Bezpečnosť & Riadenie, Hodnotenie portfólia 
aplikácií, Migrácia aplikácií, DevOps, Prevádzka  - CloudOps

 Inovácie v  cloude
Vývoj Cloud natívnych aplikácií, Modernizácia aplikácií, Analýzy a Big Data

Budovanie softvérových riešení založených na cloude, ktoré riešia rôzne problémy 
súčasných podnikov a organizácií. 

Prevádzka v cloude – verejný cloud – optimalizácia spotreby pre 
viacerých CSP.
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IWAY Cloud Services



 unikátne know how, teraz, alebo nikdy

 použiteľné pre veľkých zákazníkov, poskytovateľov služieb a 
SW houses

 nasaditeľné inHouse, v hybride, vo verejnom cloude

 rieši rýchlosť nasadzovania aplikácií, spoľahlivosť a lepšiu 
správu zdrojov zákazníka
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IWAY Cloud – prečo?



Ďakujeme za pozornosť
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