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Zvýšenie efektívnosti virtuálneho a e-mailového 
prostredia v spoločnosti SHP Harmanec a.s. 

 

Migrácia serverovej virtualizačnej platformy z prostredia VMware 
ESX 3.5 do prostredia Hyper-V a prechod z Exchange servera 2007 
na Exchange server 2010. 

  

Situácia  
 
Serverovú infraštruktúru v SHP Group, a.s. tvoria trojuzlový cluster, manažment server 

a diskové pole IBM DS4700. Sú to 3 Intel servery s 2 CPU na server a diskové pole, 

osadené FC diskami. Virtualizačná platforma serverov bola postavená na VMware ESX 

3.5 s implementovanými funkciami VMotion a DRS. Manažment server zabezpečoval 

VirtualCenter. Vo virtuálnom prostredí bežalo 13 serverov. Infraštruktúru ďalej tvorili  

samostatný DC, Exchange server 2007 a ISA server. 

Po takmer trojročnej prevádzke virtuálneho prostredia, bežiaceho na prostredí VMware, 

došlo k vyčerpaniu hardvérových prostriedkov (diskový priestor a výpočtové prostriedky 

serverov), a preto do virtuálneho prostredia už nebolo možné pridávať ďalšie aplikačné 

servery. 

Z dôvodu zvýšenia kapacity linky MPLS, konsolidácie e-mailového systému, zníženia 

nákladov na hardvér v podniku SHP Slavošovce, a.s. a uvedenia novej verzie Exchange 

servera, sa začalo uvažovať aj o migrácii e-mailového systému na novú verziu. Zároveň 

sa prehodnocovali náklady na ďalšie budovanie a správu IT infraštruktúry, čo 

v krízovom roku zaujímalo mnohé spoločnosti, a inak tomu nebolo ani v SHP Group, 

a.s. 

Obchodné ciele 

Cieľom projektu bolo zvýšenie produktivity a efektivity používania výpočtovej techniky, 

zaradenie ďalších samostatne bežiacich serverov do virtuálneho prostredia, a tým 

zvýšenie ich dostupnosti. V neposlednom rade išlo aj o zníženie prevádzkových 

nákladov virtuálneho prostredia. 

Aby bolo možné rozšíriť používateľnosť mobilných zariadení, znížiť náklady na 

hardvérové prostriedky v lokalite Slavošovce a zvýšiť efektivitu e-mailovej komunikácie, 

rozhodli sme sa pre upgrade e-mailového servera na verziu Exchange 2010. 

Zmena virtualizačnej platformy prinesie zníženie obstarávacích nákladov na licencie, 

ako aj na maintanance poplatky. V prípade nasadenia Exchange servera 2010 sa 

ušetria náklady na nový hardvér v lokalite Slavošovce a rozšíri sa funkcionalita e-

mailovej komunikácie. Ďalším dôvodom upgradu e-mailoveho systému je postupné 

zavádzanie Unified Messaging, ktoré sa začalo  koncom roka 2009 implementovaním 

OCS servera s 40 pilotnými klientmi a v roku 2010 bude pokračovať implementovaním 

role Medation a Edge. 

Riešenie 

Projekt začal upgradom hardvérovej infraštruktúry na požadovaný výkon. Súčasne sa 

začalo s prehodnocovaním technologickej platformy virtuálneho prostredia a finančnej 
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stránky, a to nielen obstarávacích, ale aj prevádzkových nákladov. Výsledkom bolo 

rozhodnutie prejsť na platformu Hyper-V.   

Windows Server je platforma, ktorá ponúka aj zabudovanú podporu virtualizácie – 

Hyper-V. To znamená, že virtualizácia sa dá jednoducho integrovať do jestvujúcej 

infraštruktúry podniku a môže sa spravovať už zavedenými nástrojmi pre správu. Pri 

virtualizácii zohráva dôležitú úlohu efektívny systémový manažment. Rodina produktov 

Microsoft System Center ponúka široké možnosti integrovanej správy fyzických a 

virtuálnych systémov, a rovnako aj aplikácií vo virtuálnych systémoch. 

Nová serverová infraštruktúra je založená na Microsoft Windows Server 2008 R2 

Enterprise Edition (Hyper-V R2) a Microsoft System Center Server Management Suite. 

Zaradením doteraz nevirtualizovaných serverov sa znížil počet fyzických serverov 

o dva, čo prinesie ďalšie prevádzkové úspory (zníženie spotreby napájania a nárokov 

na chladenie). 

Zavedením Exchange servera 2010 sa dosiahlo zvýšenie podpory mobilných 

používateľov, zjednotenie a sprehľadnenie e-mailovej komunikácie v rámci celej 

spoločnosti, centralizovaný backup, ako aj zefektívnenie správy e-mailového servera. 

Trvanie projektu bolo stanovené na jeden mesiac. Na začiatku bola upgradovaná 

hardvérová infraštruktúra, nasledovalo implementovanie Hyper-V prostredia a postupná 

migrácia jednotlivých virtuálnych serverov. Upgrade Exchange servera sa uskutočnil 

v poslednej fáze projektu. Do projektu bol zahrnutý aj upgrade databázy (DB2), slúžiacej 

pre ERP systém, ako aj migrácia ERP z VMware do Hyper-V. Aj keď to bola prvá 

inštalácia ERP v prostredí Hyper-V, v praxi sa nevyskytli žiadne nedostatky. 

 

Prínosy 

Medzi najvýznamnejšie prínosy patrí zvýšenie dostupnosti serverov, ktoré doteraz 

bežali samostatne, zníženie prevádzkových nákladov na hardvér, licencovanie 

a maintanance poplatky, zjednotenie a sprehľadnenie e-mailovej komunikácie v rámci 

celej spoločnosti SHP Group. Správa novej serverovej infraštruktúry je 

jednoduchšia, riešenie charakterizuje aj vysoká dostupnosť a odbúranie ďalšieho prvku 

heterogénnosti infraštruktúry.  

Citát 

 
Prínosy riešenia zhrnul Vladimír Kmeť, manager IT v SHP Harmanec nasledovne:  

 „Dostupnosť a spoľahlivosť online informácií má pre náš bussines  zásadný význam. 

Implementáciou tohto riešenia sme urobili ďalší veľký krok k splneniu nášho cieľa.“ 

Produkty a technológie 

WinSvrEnt 2008R2 SNGL MVL  

SysCtrMgmtSteEnt SNGL LicSAPk MVL 

Exchange server 2010 SNGL MVL 

       


