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CEL
Firma Geovita stanęła przed 
koniecznością rozbudowy 
własnej infrastruktury 
serwerowej. Planowany do 
przeprowadzenia projekt 
wiązał się z dużymi nakładami 
fi nansowymi na nowy sprzęt, 
oprogramowanie, wyposażenie 
serwerowni i wyszkolenie 
zespołu zarządzającego 
środowiskiem. Z tego 
powodu zdecydowano się na 
alternatywny model dostępu 
do mocy obliczeniowej w 
centrum hostingowym.

ROZWIĄZANIE
• Wynajęcie w centrum 

hostingowym 
zasobów serwerowych 
udostępnionych w modelu 
chmury obliczeniowej przy 
pomocy oprogramowania 
VMware vSphere 5 for 
vCloud Service Provider.

• Umieszczenie w chmurze 
serwerów Microsoft 
Windows oraz Linux - 
obsługujących systemy 
poczty elektronicznej, 
systemy fi nansowo-kadrowe 
oraz środowisko Active 
Directory.

• Połączenie przy pomocy 
łączy VPN oddziałów fi rmy 
z centrum hostingowym 
obsługującym środowisko 
chmury.

Chmura VMware vSphere ułatwia 
prowadzenie ośrodków wypoczynkowych

Firma Geovita funkcjonuje na polskim rynku od stycznia 1997 r., w 2004 r. zaś została 
wyodrębniona z Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA jako samodzielna 
spółka pod nazwą Geovita sp. z o.o. (obecnie Spółka Akcyjna). Dzisiaj zarządza 14 
nowoczesnymi hotelami i ośrodkami wypoczynkowo-konferencyjnymi położonymi 
w malowniczych miejscowościach w górach, nad morzem oraz w centrum Polski. 
Zaplecze Geovity to ponad 1700 miejsc noclegowych, a wśród usług są m.in. turnusy 
rehabilitacyjne, wypoczynek dzieci i młodzieży, odnowa biologiczna czy organizacja i 
obsługa szkoleń, seminariów oraz konferencji.

Geovita nieustannie rozwija się, 
systematycznie udoskonala standard 
i jakość obsługi w swoich obiektach, 
podnosi kwalifi kacje pracowników oraz 
rozszerza ofertę usług. Jej działalność 
obejmuje cały kraj, a dynamiczny rozwój 
niesie konieczność szybkiej rozbudowy 
systemów IT, które udostępniają aplikacje 
wykorzystywane przez pracowników 
Geovity.

Środowisko w chmurze 
gwarantuje oszczędności
Rozwój działalności Spółki spowodował 
konieczność doinwestowania i 
unowocześnienia infrastruktury IT. 
Geovita już od roku 2003 w tym zakresie 
współpracuje z fi rmą Datacom System, 
która świadczy usługi informatyczne 
zarówno u klienta, jak też udostępniając 
zasoby IT z własnego centrum 
przetwarzania danych – Centrum 
Hostingowego.

Analiza aktualnego tempa rozwoju fi rmy 
Geovita i związanej z nim konieczności 
rozbudowy infrastruktury IT przyniosła 
kilka możliwych do zastosowania 
wariantów. Jedną z opcji była wymiana 
posiadanego przez Geovitę w serwerowni 
sprzętu i oprogramowania na nowe, 
dzięki czemu możliwe byłoby zyskanie 
znacznie większej funkcjonalności i 
mocy obliczeniowej w niezmienionej 
fi zycznej przestrzeni. Model ten wiązałby 
się jednak ze znacznymi nakładami 
fi nansowymi – inwestycją, z której zwrot 
następowałby przez kilka lat.

Drugą opcją – z której ostatecznie 
skorzystała Geovita – był wynajem 
zasobów centrum hostingowego jako 

usługi świadczonej przez fi rmę Datacom 
na własnym sprzęcie i oprogramowaniu, 
rozliczanej w modelu abonamentowym. 
Na potrzeby świadczenia tej usługi 
Datacom stworzył własne, niezależne, 
dedykowane środowisko, przystosowane 
do potrzeb fi rmy Geovita. Wykorzystano 
w nim serwery kasetowe i macierze 
dyskowe HP oraz oprogramowanie 
do wirtualizacji VMware vSphere 5 for 
vCloud.

Geovita i VMware
Przygoda Geovity z wirtualizacją 
rozpoczęła się już wcześniej. Przez ok. 6 
miesięcy na własnym serwerze fi zycznym 
wykorzystywano oprogramowanie 
VMware ESXi 5, w którym uruchomiono 
4 serwery wirtualne. Stabilna praca 
całego środowiska pozwoliła na 
zdobycie zaufania do tego modelu, 
dzięki czemu podjęto się projektu 
całkowitej migracji środowiska 
serwerowego do zewnętrznego centrum 
danych i udostępnienia w tym modelu 
systemów informatycznych Geovity dla 
pracowników centrali oraz z ośrodków 
krajowych Spółki. Projekt ten został 
przeprowadzony w całości przez 
Datacom System SA.

W obecnym modelu Geovita jest 
wyłącznie właścicielem licencji na 
użytkowane oprogramowanie. Dostawcą 
sprzętu jest Datacom i jako operator 
usługi odpowiada także za wszelkie 
procesy związane z utrzymaniem 
infrastruktury i zapewnienie jej 
bezpieczeństwa. Datacom zapewnia 
także opiekę serwisową nad 
sprzętem i systemami produkcyjnymi 
zainstalowanymi w centrali Geovity. 
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“Nasza firma rozwija się bardzo 
szybko. Zmusiło nas to do 
wdrożenia nie tylko bardziej 
wydajnych rozwiązań, ale też 
poprawienia niezawodności 
i dostępności systemów, 
z których korzystamy na 
co dzień. W osiągnięciu 
tego celu pomogła usługa 
dedykowanego dostępu do 
zasobów danych świadczona 
przez firmę Datacom 
System SA przy pomocy 
oprogramowania VMware.”

Janusz Śmielak, Prezes Zarządu, 
Geovita SA

KORZYŚCI
• Umieszczenie serwerów 

z kluczowymi systemami 
informatycznymi w 
profesjonalnej serwerowni, 
spełniającej wysokie 
standardy bezpieczeństwa.

• Możliwość szybkiego rozwoju 
środowiska informatycznego 
z uwagi na dostępną 
skalowalność zasobów; 
optymalizacja kosztów 
funkcjonowania fi rmy.

• Elastyczność przydzielania 
zasobów sprzętowych 
i związane z tym 
oszczędności.

• Eliminacja skutków awarii 
sprzętu, łączy internetowych 
i zasilania elektrycznego.

• Możliwość bezproblemowej 
zmiany lokalizacji 
użytkowników usług, również 
w oddziałach fi rmy Geovita.

• Dedykowany, stały zespół 
inżynierów Datacom 
administrujących systemy 
umieszczone w centrum 
hostingowym.

W tym celu przeznaczył do projektu 
dedykowany zespół inżynierów, z którymi 
użytkownicy mają stały kontakt. 

Co zainstalowano
Środowisko hostingowe, z którego 
korzysta Geovita, zostało zbudowane 
z serwerów kasetowych HP ProLiant 
BL460c G7 (w każdym 2 procesory i 48 
GB pamięci RAM) zainstalowanych w 
ramach infrastruktury HP BladeSystem 
c7000. Dołączono do niego macierz 
dyskową HP połączoną z infrastrukturą 
kasetową poprzez sieć Storage 
Area Network, wykorzystującą dwa 
redundantne przełączniki HP SAN 
Switch do montażu w infrastrukturze 
BladeSystem c-Class.

Na serwerach zainstalowano 
oprogramowanie VMware vSphere 5 
for vCloud Service Provider w wersji 
Standard oraz Enterprise, w licencji 
wykorzystywanej przez Datacom 
w ramach programu partnerskiego 
VSPP. Użytkownicy ze wszystkich 
ośrodków fi rmy Geovita uzyskują 
dostęp do zasobów oferowanych przez 
wirtualne maszyny poprzez bezpieczne, 
szyfrowane łącza wirtualnej sieci 
prywatnej VPN. 

Do nowego, hostowanego środowiska 
serwerowego została przeniesiona 
większość systemów wykorzystywanych 
przez Geovitę. Do wirtualnych maszyn, 
opartych na systemach operacyjnych 
Microsoft Windows i Linux, przeniesiono 
środowiska poczty elektronicznej 
i pracy grupowej MS Exchange, 
systemy fi nansowo-kadrowe Symfonia, 
środowisko autoryzacji i autentykacji 
Active Directory oraz system zdalnego 
dostępu dla ośrodków.

Bezawaryjnie i elastycznie
Realizacja tego projektu pozwoliła na 
osiągnięcie większości celów stawianych 
sobie przez fi rmę Geovita. Dzięki 
umieszczeniu serwerów z kluczowymi 
systemami informatycznymi Geovity w 
profesjonalnej serwerowni, spełniającej 
wysokie standardy bezpieczeństwa, 
uniezależniono się od skutków wszelkiego 
rodzaju awarii – zarówno sprzętowych 
(serwery, pamięci masowe), jak też 
związanych z infrastrukturą sieciową i 
elektryczną. Do siedziby, gdzie fi zycznie 
znajdują się wykorzystywane przez 

Geovitę serwery, doprowadzone są 
dwa bardzo szybkie łącza internetowe 
od różnych dostawców oraz dwie 
oddzielne linie energetyczne. Operator 
udostępniający budynek na potrzeby 
funkcjonowania Centrum Hostingowego 
dysponuje także własnymi generatorami 
prądowymi.

Wirtualizacja przyniosła także 
ułatwienia logistyczne i oszczędności. 
Zaplanowana na najbliższy czas zmiana 
siedziby centrali fi rmy Geovita nie 
będzie wiązała się z koniecznością 
wstrzymania pracy podstawowych 
systemów – dzięki wyniesieniu ich do 
centrum hostingowego będą dostępne 
w normalnym trybie dla wszystkich 
pracowników Geovity. Możliwe także 
stało się zrezygnowanie z jednego łącza 
internetowego w centrali – wcześniej 
korzystano z dwóch łączy internetowych, 
z czego jedno umożliwiało zdalny dostęp 
do systemu fi nansowo-kadrowego, a 
drugie służyło do poczty elektronicznej i 
przeglądania stron internetowych.

Finalnie model chmury zapewnił też 
możliwość szybkiego rozwoju środowiska 
informatycznego i optymalizacji 
kosztów funkcjonowania fi rmy. 
Zniknęła konieczność inwestowania 
w infrastrukturę sprzętową oraz 
wykwalifi kowanych informatyków, 
ponieważ konieczność zapewnienia 
wiedzy eksperckiej leży teraz po 
stronie dostawcy usługi hostingu. 
Dzięki oprogramowaniu VMware 
możliwa jest szybka reakcja na potrzeby 
fi rmy Geovita oraz elastyczność 
w przydzielaniu zasobów centrum 
danych, co bezpośrednio przekłada 
się na elastyczność w rozwoju 
fi rmy. Zwiększono także poziom 
bezpieczeństwa danych (zarówno pod 
kątem ochrony przed nieuprawnionym 
dostępem, jak też ryzyka przed utratą 
danych) oraz zagwarantowano ciągłość 
pracy i dostępności usługi.


