
Open Telekom Cloud



Charakteristika projektu

• Vytvoriť OTC = verejný cloud, s datacentrami v Nemecku (Biere a Magdeburg)

• Kritériá úspešnosti boli stanovené následovne:

• musí spĺňat prísne nemecké štandardy ochrany dát

• cena o 15% nižšia ako hlavná konkurencia

• V roku 2014 bol urobený prieskum, ktorý dokázal, že zákazníci majú veľký záujem

o európskeho poskytovateľa cloudových služieb.
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Čo sme sa nové naučili
• Pracovať v multikulturálnom prostredí

– čínski inžinieri, nemeckí cloudoví experti, maďarskí experti na prevádzku a

slovenskí projektoví manažéri

• Spojiť dve výrazne rozdielne pracovné prostredia

– agile vs silné štrukturované hierarchické prostredie
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• Výsledok projektu bol úspešne 

predstavený na medzinárodnom 

veľtrhu Cebit Hannover marec

2016 .

Cebit Hannover marec 2016



Čo by sme v budúcnosti urobili inak

• Vopred sa pripraviť na inú národnosť, kultúru

• Veľmi citlivo komunikovať v rámci inej kultúry

• Vo virtuálnom tíme zloženom z rôznych národností nepodcenovať interkulturálne

rozdiely
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Čo sme sa nové naučili - Back up slides

• Dvaja IT giganti môžu vytvoriť spoločné riešenie

• Spojiť dve výrazne rozdielne pracovné prostredia- agile vs silné štrukturované

hierarchické prostredie

• PMI metodológiu, sme transformovali na základe našich špecifických potrieb

• Pracovať vo veľkom medzinárodnom tíme

• Pracovať vo virtuálnom tíme

• Je dôležitá dobrá nálada v tíme a pozitívny prístup ku riešeniu problémov

• Akceptovať rozdiely
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Čo by sme v budúcnosti urobili inak – Back up slides

• Vzájomné oboznámenie vsetkych účastníkov projektu s procesmi,

zodpovednosťami, rozdielmi medzi nimi

• Nespoliehať sa na prirodzené pochopenie z kontextu.

• Mať z každého tímu iba jedného zástupcu- niektoré tími majú tendenciu vysielať

viacerých zástupcov

• Vopred odsúhlasené a potvrdené všetkými stranami všetky dôležité dokumenty a

stanoviská, rozhodnutia, zmeny…

• Zvýšenie počtu F2F stretnutí, WS…posúvajú celú komunikáciu vopred, stmelujú tím
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Inovatívnosť Open Telekom Cloud-u – Back up slides

• CENA JE O 15% NIŽŠIA AKO  U NAJVÄČŠIEHO  KONKURENTA – AMAZON-u
• BEZPEČNOSŤ DÁT JE CHRÁNENÁ  VEĽMI PRÍSNYM NEMECKÝMI PRÁVNYMI 

NORMAMI – AUTOMATICKY, BEZ OHĽADU NA LOKÁCIU ZÁKAZNÍKA + kombinácia 
bezpečnostných certifikácií: TUV trusted cloud, CSA STAR, ISO, ESARIS, Trusted 
Cloud

• ŠPECIÁLNY CONCEPT ZAVEDENIA BEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ – zákazník nemusí 
používať dodatočné opatrenia 

• NEUSTÁLE ROZŠIROVANIE – pribúdanie nových funkcionalít, neustály vývoj 
v spolupráci s open stack komunitou a požiadavkami zákazníkov 

• 99,95 % DOSTUPNOSŤ 
• ATRAKTÍVNE PLATOBNÉ MODELY, PRE RÔZNE POŽIADAVKY ZÁKAZNÍKOV –

mesačné, flexibilné – zákazník platí len za to, čo reálne využil
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