
Projekt „SAM“

Migrácia riešenia pre monitoring a systém manažment pre viac
ako 50 000 serverov

Service Availability Management



Charakteristika projektu
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Ciele Projektu

 Dizajn, vývoj a implementácia riešenia pre 
monitoring a manažment systémov na báze 
nástrojov od HPE (SAM)
 Plné nahradenie súčasného riešenia novým 

riešením SAM globálne, bez akéhokoľvek 
dopadu na zákazníka a prevádzku
 Migrácia viac ako 50 000 serverov / 

systémov do SAM do konca marca 2017 

Najväčsia výzva
Výmena / náhrada súčasného prostredia a riešenia nový riešením na globálne bez akéhokoľvek 

dopadu   na súčasných alebo nových zákazníkov!

víťAZ CENY „HPE Flexcare partnership„

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
 



Kľúčové výstupy
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Viac ako 52 000 zmigrovaných 
serverov

Finančné ciele splnené resp. 
mierne prekročené

Pridaná hodnota projektu 
dosiahnutá


Kritéria pre uzatvorenie projektu

a biznis ciele splnené 

Podpora automatizácie Podpora Cloud riešenia



RIADIACI MODEL PROJEKTU

SPUSTENIE PREVÁDZKY A MIGRÁCIA

RIADENIE ZMENY NA PROJEKTE

 Angažovanosť na všetkých úrovniach riadenia
 Jasne zadefinovaný komunikačný plán a zopovednosti
 Podpora sponzora projektu 

 Postupné fázy uvedenia do prevádzky: paralélna fáza –
zabezpečovania fáza – štart ostrej prevádzky 

 Podpora, zvýšená zainteresovanosť vyššieho manažmentu a 
zúčastnených strán pri budovaní SAM infraštruktúry

 Viacúrovňová komunikácia vo vzťahu k zainteresovaným stranám 
(dopady, prínosy, zmeny pre organizáciu)

 Riadené ako podprojekt 

Ponaučenia a doporučenia
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Čo by sme urobili inak?

www.efocus.sk5

Požadovať dostatočný 
časový priestor pre 
naplánovanie projektu -> 
kritický faktor úspešnosti 
projektu 

Dôkladnú revíziu súpisu prác 
vo väzbe na biznis požiadavky 
pred samotným zahájaním 
projektu 

Užšia spolupráca s 
dodávateľom produktu (HPE) 
a priame adresovanie 
požiadaviek R&D útvaru



Ďakujeme za pozornosť

© 2010 Digit, s.r.o.



SAM infraštruktúra 
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18x OML
9x SHR Remote 
Collector
9x UD Data Flow 
Probe
36x ESX Virtual 
Appliance To
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8x OMi/GW
4x BSM/OMi
5 x SHR
2 x UCMDB
8 x DB
7x  Connectors/Probes
1x MIDAS
28x OML 
14x SHR Remote 
Collector
14x UD Data Flow 
Probe
34x ESX Virtual 
Appliance 
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8x OMi/GW
4x BSM/OMi
5 x SHR
2 x UCMDB
8 x DB
7x  Connectors/Probes
46x OML 
23x SHR Remote 
Collector
23x UD Data Flow 
Probe
70x ESX Virtual 
Appliance Puebla
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