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Jak zwykle budujemy system?Jak zwykle budujemy system?Jak zwykle budujemy system?Jak zwykle budujemy system?

POTRZEBAPOTRZEBA

WIZJAWIZJAWIZJAWIZJA

PROJEKTPROJEKT



PROJEKT PROJEKT (na prostym przykładzie poczty (na prostym przykładzie poczty eMaileMail))

centrala + kilkanaście rozproszonych lokalizacjicentrala + kilkanaście rozproszonych lokalizacji

PROJEKT PROJEKT (na prostym przykładzie poczty (na prostym przykładzie poczty eMaileMail))

centrala + kilkanaście rozproszonych lokalizacjicentrala + kilkanaście rozproszonych lokalizacji

Potrzeba
• Funkcjonalność

Założenia
• Zakres, rozwiązania, składniki, wykonalność

Założenia

Zasoby

• Budżet, kadra, pomieszczenia, zasilanie, 
zabezpieczenia

Baza

• Infrastruktura, sprzęt, usługi katalogowe, założenie 
kont, zarządzanie …?, administracja …, …



Problemy …Problemy …Problemy …Problemy …

�Kto zrobi wstępny projekt do budżetowania?

�Gdzie postawić wszystkie serwery w 
lokalizacjach?

�Czy i kiedy rozstrzygną się przetargi na:
• Projekt techniczny• Projekt techniczny

• Infrastrukturę

• Sprzęt

• Oprogramowanie

• Wdrożenie i opiekę serwisową (ile to będzie 
kosztować?!!!)

• A co ze szkoleniami dla administratorów?

�Z wszystkich działań trzeba się rozliczyć



A może …A może …A może …A może …

Potrzeba
• Funkcjonalność

Założenia
• Odpowiednia usługa

Założenia

Zasoby

• Administrator merytoryczny, 
subskrypcja

Baza
• Posiadane zasoby i infrastruktura



Powody do przemyśleńPowody do przemyśleń

Chmura naprawd ę istnieje

Uniezależnienie od sposobu 
dostępu

Cyberprzestępczość jest 
zorganizowana

Bezpieczeństwo to wyścig



Co daje „chmura”Co daje „chmura”

� Obniżenie ryzyka projektowego

� Korzystanie z zasobów w potrzebnym 
zakresie

� Redukcja czasu i kosztu wdrożenia

� Uniezależnienie od lokalizacji� Uniezależnienie od lokalizacji

� Ciągły rozwój technologii, funkcjonalności i 
bezpieczeństwa

� Mierzalny i przewidywalny koszt

� Wykorzystanie zaawansowanych standardów 
za rozsądne pieniądze



Czy nie za wcześnie?Czy nie za wcześnie?

� NIE

� Już większość z nas korzysta z chmury 

� Nie stać nas na zabezpieczenia dostępne 

w chmurzew chmurze

� Nie stać nas na budowanie infrastruktury 

WSZĘDZIE



Microsoft online Microsoft online -- usługiusługi

Software as a Service
SaaS

Platform as a Service
PaaS

Source: NIST (http://csrc.nist.gov/groups/SNS/cloudSource: NIST (http://csrc.nist.gov/groups/SNS/cloud--computing/cloudcomputing/cloud--defdef--v15.doc)v15.doc)

Aplikacje
Dostarczane 

Jako
usługa

Aplikacje
Wytworzone
przez klienta

Platforma
jako

usługa

Infrastructure as a Service
IaaS

Dostarczenie podstawowej platformy
(Moc obliczeniowa, Storage, Backup, dostępność, 

sieci.)



Microsoft online Microsoft online -- DatacenterDatacenterMicrosoft online Microsoft online -- DatacenterDatacenter
Dublin datacenter

• Inwestycja 500 M$

• „Green Datacenter” – PUE 1,25

• Kontenerowe serwery – 4000

• 4000 petabajtów

• 11 certyfikatów bezpieczeństwa 

włączając Cyber Trustwłączając Cyber Trust

• ISO 27001

Amsterdam datacenter

Podobna infrastruktura

Wymiana danych między 

centrami
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Microsoft online Microsoft online -- lokalizacjelokalizacje
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and
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America

Africa

Australia

WA

San Antonio, 

TX

Singapore



Dajemy wybórDajemy wybór

� Prywatna chmura (BPOS D)

◦Wydzielone zasoby dla klienta 
(jednostki lub grupy jednostek)

� Publiczna chmura (BPOS S)� Publiczna chmura (BPOS S)

◦Współdzielone zasoby – nadal 
wysokie bezpieczeństwo

� Rozwiązanie hybrydowe

◦ Połączenie obydwu modeli



Dajemy wybórDajemy wybór

� Zakup aplikacji jako usługi (MS)

� Zakup platformy jako usługi (MS)

� Zakup aplikacji jako usługi (Partner)

� Zakup platformy jako usługi (Partner)

� Oparcie się o własne zasoby� Oparcie się o własne zasoby

� Połączenie tych modeli

� Klient w postaci Office na PC, lub 
przeglądarka

� PC, terminal, PDA, …

Wszystkie warianty na tej samej technologii



Interoperacyjność wyboruInteroperacyjność wyboru

WybórWybór implementacjiimplementacji

WbudowanaWbudowana interoperacyjno śćinteroperacyjno ść

Elastyczno ść
wykorzystania

Zasoby własne Zasoby w chmurze
WbudowanaWbudowana interoperacyjno śćinteroperacyjno ść





www.microsoft.com/onlinewww.microsoft.com/online





Business Productivity Online Business Productivity Online 

Standard Standard SuiteSuite Standard  BPOS SStandard  BPOS S

� Microsoft Exchange Online

� Microsoft SharePoint Online

� Microsoft Office Communications Online� Microsoft Office Communications Online

� Microsoft Office Live Meeting



Kto używa Microsoft online?Kto używa Microsoft online?
Education, Gov’t, Non ProfitEducation, Gov’t, Non ProfitConsumer Goods, Retail, Consumer Goods, Retail, 

DistributionDistribution

Financial Services, Financial Services, 

InsuranceInsurance

High Tech, ElectronicsHigh Tech, Electronics Manufacturing, Manufacturing, 

IndustrialIndustrial

Media & EntertainmentMedia & Entertainment

IndustrialIndustrial

Pharmaceutical,  HealthcarePharmaceutical,  Healthcare ServicesServices TelecommunicatioTelecommunicatio

nsns



Obecna sytuacja w liczbachObecna sytuacja w liczbach



Co dalej?Co dalej?

Intune ???

Platforma Azure™




