
Explozia cantității de date folosite de aplicațiile de afaceri pune o presiune 

enormă pe bugete, resursele IT și de personal necesare pentru funcționarea 

agilă a acestora. Cu StarVault APPS2Cloud îți migrezi aplicațiile în Cloud cu 

costuri minime și predictibile achitate lunar pentru performanță și 

disponibilitate garantată. 

Profil de Soluție  

Star Storage

Value proposition:

• 18 ani de experiență pe piața IT din România;

• 8 ani de expertiză în domeniul mediilor de

cloud privat pentru companiile mari;

• Neutralitate față de operatorii 

de telecomunicații;

• Date stocate local în România într-un Centru 

de Date propriu, Tier 3 conform clasificării 

UpTime Institute;

• Performanță și costuri locale pentru 

transferul de date;

• Disponibilitate ridicată a datelor de 99,9%;

• Suport tehnic 24x7 aliniat cu ITIL;

• SLA garantat financiar;

• Medii de Diaster Recovery & Business 

Continuity ușor de accesat și instalat;

• Flexibilitatea resurselor în funcție de

nevoile existente;

• Costuri predictibile.

StarVault APPS2Cloud este serviciul de migrare a aplicațiilor de afaceri instalate 

on-premises pe o infrastructură IT agilă, livrată în regim cloud, disponibilă permanent și 

la un nivel de calitate garantat finaciar. Acum poți să eliberezi întregul potențial al 

aplicațiilor tale, fără grija investițiilor costisitoare în infrastructură și personal dedicat 

pentru un nou nivel de performanță și productivitate.

Nevoi specifice:

• Implementarea și scalarea rapidă și eficientă a aplicațiilor software critice;

• Creșterea disponibilității și performanței aplicațiilor;

•  Reducerea timpului petrecut în negocierile cu partenerii de tehnologie;

• Reducerea resurselor alocate pentru asigurarea securității infrastructurii și a 

suportului tehnic necesar 24/7;

• Scăderea costurilor generate de mentenanța echipamentelor și asigurarea 

personalului specializat;

• Creșterea productivității la nivelul întregii companii.

Impact asupra afacerii:

• Afectarea profitabilității companiei;

• Productivitate și eficiență scăzută a angajaților care folosesc aplicații 

predispuse la întreruperi;

• Buget suplimentar pentru IT (achiziții instrastructură și personal specializat);

• Riscul de pierdere al datelor și informațiilor esențiale pentru companie.

Descrierea soluției

StarVault APPS2Cloud este o soluție de migrare a aplicațiilor în Cloud, ideală pentru a 

răspunde cât mai bine nevoilor de scalare și protecție a resurselor tale. Serviciul de 

migrare a aplicațiilor este ușor de integrat și permite migrarea simultană a mai multor 

aplicații și reducerea cu până la 70% a TCO (Total Cost of Ownership). 



Serviciu oferit de Star Storage

Star Storage este un furnizor global de servicii IT care dezvoltă și livrează soluții moderne de protecție și 

management al informațiior pentru organizații publice și private de top. Dezvoltator de produse proprii, cu 

peste 18 ani de experiență în domeniu și un portofoliu cu peste 500 de clienți de pe 4 continente, în industrii 

precum financiar-bancar, telecom, producție, utilități sau administrație publică, compania joacă un rol cheie în 

parcusul către transformarea digitală, mobilitate și cloud a organizațiilor de orice dimensiune.

T: +4 021 242 13 96 | F: +4 021 242 13 97

E: starvault@star-storage.ro

star-vault.ro

De ce StarVault APPS2Cloud?

• Timp și cost de migrare scăzut;

• Plata în funcție de resursele utilizate;

• Aplicații mai ușor de optimizat și reconfigurat la nivel de

arhitectură odată transferate în Cloud;

• Securitate îmbunătățită a datelor și recuperare 

rapidă în caz de dezastru;

• Suport tehnic 24x7.

Beneficii

• Disponibilitate ridicată;

• Scalabilitate nelimitată pentru gestionarea volumului 

mare de resurse;

• Fără investiții inițiale pentru modernizarea insfrastructurii IT

•  Transparență și predictibilitatea bugetelor IT – plătești în

funcție de cât consumi;

• Serviciu de backup pentru protejarea și restaurarea datelor

• Eliminarea costurilor asociate cu asigurarea spațiului adecvat

pentru infrastructura IT on-prem (climă, energie electrică, 

mentenanță etc.);

• Reducerea costurilor cu licențierea și angajarea de personal IT

 specializat care să întrețină infrastructura.

Scenarii de migrare

01. Migrare completă a oricărei aplicații (ERP, CRM, site-uri web sau orice aplicații de business gestionate on-prem)

• Migrarea de la o versiune veche (on prem) la versiunea nouă (instalată în Cloud);

• Migrare în cloud în scopul creșterii agilității infrastructurii cu posibilitatea de creștere rapidă a resurselor alocate 

aplicației în momentul în care business-ul crește.

02. Hosting Sisteme Productive –  mutare infrastructură existentă în Cloud

• “All in”- Instalarea infrastructurii pentru aplicațiile de producție în Centrul de Date Star Storage 

03. Hosting Medii Test & Dev – infrastructură nouă provizionată în Cloud

• Provizionare rapidă și simplă a mediilor de dezvoltare și test în infrastructura de cloud privat StarVault, cu 

posibilitatea de a le opri/porni oricând. 

04. Disaster Recovery pentru aplicațiile de afaceri - infrastructură nouă provizionată în Cloud

• Provizionare în cloud privat StarVault a infrastructurii pentru protecția aplicațiilor productive și restartarea serviciilor / 

recuperarea datelor în caz de dezastru.

05. Training - infrastructură nouă provizionată în Cloud la cerere

• Utilizarea mediilor StarVault Cloud pentru a rula training-uri de utilizare a aplicațiilor curente - doar atunci când este nevoie.

Arhitectura
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