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Použití produktu: FlowMon APM (Application Performance Monitoring) dovoluje sledovat rychlost odezvy aplikace pro všechny uživa-
tele v souladu s logikou obchodních procesů, např. přihlášení do internetového bankovnictví, založení účtu, vygenerování výpisů atd. 
V reálném čase odhalí, který uživatel, skupina uživatelů, pobočka, která transakce a za jakých podmínek měli problém.

Popis produktu: FlowMon APM je řešení, jež bez jakéhokoliv zásahu do aplikací (např. instalace agentů či rekonfigurace serverů) moni-
toruje aplikace z pohledu jejich uživatelů. Pro všechny uživatele i uživatelské transakce poskytuje v reálném čase podrobné informace 
o skutečné výkonnosti aplikací. Hlavními metrikami jsou doba odezvy a doba přenosu. Díky využití architektury FlowMon lze APM nasa-
dit v řádu minut, a začít tak transparentně monitorovat kritické podnikové nebo zákaznické aplikace.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Žádné zásahy do aplikace nebo infrastruktury
 ■ Omezuje případný odchod 

zákazníků ke konkurenci 
(churn)

 ■ ROI (Return Of Investment) 
v řádu jednotek měsíců

 ■ Eliminuje prostoje způsobené 
špatnou funkčností aplikace

 ■ Zkracuje dobu hledáním pří-
čin problémů

 ■ Identifikuje úzká místa
 ■ Okamžitě notifikuje zhoršení 

výkonu aplikace na základě 
SLA

Záruka: 24 měsíců

Cena (bez DPH): podle velikosti 
instalace, od cca 150 000 Kč
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Použití produktu: Managed Backup & Restore nabízí zálohování dat s jejich snadnou a rychlou obnovou ze zálohy. MBR Virtualization 
navíc zjednodušuje proces zálohování pomocí integrace vysoce dostupného záložního úložiště, poskytovaného formou dynamické adap-
tabilní služby do zákazníkova existujícího a známého prostředí back -up managera v podobě softwaru Veeam Backup & Replication. Díky 
tomu firma může využívat známé zálohovací prostředí bez nutnosti zajišťovat samotnou technickou platformu pro umístění backupu.

Popis produktu: Zálohovací služba Managed Backup & Restore představuje komplexní řešení nabízející snadnou integraci, bezpečnost 
i vysokou dostupnost dat. Pomocí této služby lze zvýšit zabezpečení dat podle jejich citlivosti, a to v kombinaci jak se službami ve vlast-
ních datových centrech zákazníka mimo samotnou síť O2, tak i s ostatními ICT službami O2, jako např. O2 Cloud, O2 Managed Server 
Hosting a Managed Data Storage. V obou případech se výrazně zvyšuje bezpečnost uložených dat nejen proti chybě obsluhy, ale přede-
vším proti chybě hardwaru.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Žádné investice do pořízení nebo provozu bezpečného vzdáleného úložiště
 ■ Přímá integrace se známým SW pro zálohování
 ■ 100% lokalizovatelnost dat – výhradně v ČR
 ■ Umístění záložních dat v datovém centru s certifikací Tier III
 ■ Od nezávislosti na provo-

zovateli až po komplexní 
zajištění zálohovacího 
procesu

 ■ Plná podpora při vytvá-
ření záložního plánu, ale 
i obnovy dat

Záruka: po dobu používání 
služby

Cena (bez DPH): od 
2,40 Kč/GB




