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СИТУАЦІЯ

РІШЕННЯ
Компанія «Техносерв Україна» запропонувала «МТС Україна» рішення щодо впровадження 
в інфраструктуру замовника 3-х систем зберігання класу Enterprise — Hitachi Virtual Storage Platform (VSP). 
Це обладнання не має аналогів за потужністю і функціональностю, та забезпечує найвищий рівень 
готовності ресурсоємних додатків.

В ході проекту була проведена міграція даних критичних бізнес-додатків з обладнання Sun на нові 
дискові масиви, які використовуються в режимі Active + Standby. Особлива увага приділялася 
забезпеченню безперервності бізнес-процесів оператора зв'язку, для чого один масив VSP був 
встановлений в тестовому сегменті мережі з метою безпечного тестування оновлень критичних 
додатків, що працюють в цілодобовому режимі, в тому числі білінгової системи. Такий підхід 
дозволив звести до мінімуму ризики при переході на нове обладнання.

РЕЗУЛЬТАТ
Передові технології Hitachi Data Systems, реалізовані в дискових масивах VSP, забезпечили суттєве 

розширення ємності функціональності системи зберігання даних «МТС Україна». Загальний обсяг 

«сирого» дискового простору на Active- і Standby-масивах склав 1 Петабайт. Були підвищені гнучкість, 

надійність, доступність і продуктивність системи, що вкрай важливо для телекомунікаційної компанії, адже 

від безперебійної роботи ІТ-ресурсів, в тому числі інфраструктури зберігання даних, залежить якість 

обслуговування абонентів «МТС Україна».

Стрімкий розвиток бізнесу компанії «МТС Україна», зростання абонентської бази і потреба зміцнення 
конкурентних переваг за рахунок запуску нових послуг зумовили необхідність модернізації 
інфраструктури зберігання даних оператора, оскільки дискові масиви, які використовувалися 
раніше, вже не відповідали сучасним вимогам, і термін їх експлуатації наближався до кінця. Система 
зберігання даних «МТС Україна» була побудована на обладнанні Sun класу high-end, яке виробляла 
на замовлення Sun Microsystems компанія Hitachi Data Systems (HDS), і успішно розвиває нові 
покоління дискових масивів в даний час. З урахуванням функціональних переваг і позитивного 
досвіду експлуатації обладнання цього виробника, за результатами тендеру компанія «МТС Україна» 
зупинила свій вибір на системах зберігання даних від Hitachi Data Systems.

2012 рік

. 



ЗАМОВНИК

Компанія «МТС Україна» була створена в 1992 
році як спільне українсько-німецько-датсько- 
голландське підприємство «Український 
Мобільний Зв'язок» (UMC). Вона стала першою 
компанією на українському ринку, що почала 
надавати послуги мобільного зв'язку.

Починаючи з 2007 року «МТС Україна» працює під брендом МТС. У 2007 році «МТС Україна» першою 
серед телекомунікаційних компаній в Україні отримала сертифікат Європейського Фонду управління 
якістю (EFQM) «Визнання досконалості», який підтверджує високі стандарти роботи оператора 
зв'язку. Згідно з дослідженням «Найбільш шановані компанії України», яке щорічно проводить 
компанія Reputation Capital Ukraine, «МТС Україна» входить до ТОП-10 компаній з найбільшим 
рівнем довіри споживачів. Станом на 1 серпня 2012 року загальна кількість абонентів оператора 
становить 19,5 млн.

«Можливості нових дискових масивів Hitachi VSP повністю задовольняють 
поточним потребам бізнесу нашої компанії, забезпечуючи зберігання даних 
всієї корпоративної віртуалізованої  інфраструктури. Але також важливо і те, 
що це обладнання здатне впоратися з набагато більшими обсягами даних, 
а значить, готово до підвищення навантаження при подальшому зростанні 
нашого бізнесу. Це забезпечить збереження інвестицій в ІТ-інфраструктуру. 
Практика експлуатації нових масивів вже показала, що ми зробили 
правильний вибір щодо виробника Hitachi Data Systems, так і по відношенню 
до інтегратора — компанії «Техносерв Україна», яка успішно виконала цей 
проект «в гарячому режимі», без зупинки роботи наших бізнес-додатків».

Володимир Хабло
начальник відділу адміністрування серверів і БД «МТС Україна»

Компанія Hitachi Data Systems (HDS)  — світовий лідер в області рішень 
для зберігання даних. З огляду на основні напрямки розвитку ІТ сьогодні, 
такі як віртуалізація, підтримка хмарних технологій для всіх типів даних, 
управління «великими даними», Hitachi Data Systems пропонує рішення, 
що дозволяють скоротити витрати на інфраструктуру ІТ і зробити її більш 
гнучкою для підвищення ефективності бізнесу. Hitachi Data Systems веде 
свою діяльність в більш ніж 100 країнах, в штаті компанії понад 5400 
співробітників. Рішення, продукти і послуги Hitachi Data Systems 
користуються заслуженою довірою найбільших компаній світу — в числі 
клієнтів HDS більше 70% компаній, що входять в список 100 найбільших 
корпорацій США, і 80% компаній, що входять в список 100 найбільших 
світових корпорацій журналу «Fortune».



ТЕХНОСЕРВ УКРАЇНА

ПРО КОМПАНІЮ «ТЕХНОСЕРВ УКРАЇНА»

НА СЬОГОДНІ «ТЕХНОСЕРВ УКРАЇНА» ПРОПОНУЄ ЗАМОВНИКАМ В УКРАЇНІ 
ВЕСЬ СПЕКТР КОМПЛЕКСНИХ РІШЕНЬ ТА ПОСЛУГ У СФЕРІ СИСТЕМНОЇ 
ІНТЕГРАЦІЇ, ПОБУДОВИ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ КОРПОРАТИВНОГО 
КЛАСУ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ОПЕРАТОРІВ ЗВ’ЯЗКУ. 

Компанія «Техносерв Україна» — український системний інтегратор, який розпочав свою роботу 
в Україні у 2006 році. Спектр послуг «Техносерв Україна» планомірно поповнюється для того, щоб 
компанія могла надавати своїм клієнтам оптимальний і збалансований набір сервісів з одних рук. 
«Техносерв Україна» володіє широким спектром компетенцій, необхідних для якісної реалізації 
високотехнологічних проектів з урахуванням галузевої специфіки замовників.

Розвиток інтелектуального потенціалу компанії відбувається за рахунок постійного підвищення 
кваліфікації, а також індивідуального професійного зростання її співробітників. В компанії працюють  
найкращі фахівці галузі, які систематично накопичують і розвивають внутрішню базу знань і досвід, 
що дозволяє працювати ефективніше і якісніше. 

«Техносерв Україна» впроваджує і розвиває інформаційні та інженерні системи на основі власних 
технологічних розробок, а також рішень лідерів світового ринку інфокомунікаційних технологій. 
Партнерами компанії є такі провідні виробники як Cisco, IBM, Citrix, DELL EMC, Hitachi Data Systems, 
HPE, NetАpp, Oracle, SAF Tehnika, SAP, CA, VMware — всього понад 40 вендорів, для багатьох з яких 
«Техносерв Україна» є стратегічним партнером не лише в Україні, а й в країнах СНД. 

Компанія має сертифікованих спеціалістів за всіма напрямками співробітництва з партнерами, 
а також має статус «Сервіс-партнера» багатьох виробників, що дозволяє забезпечувати постійну 
технічну підтримку рішень замовників, у тому числі і в режимі 24х7х365.

«Техносерв Україна» має власну демонстраційну лабораторію, в якій розгорнуто обладнання 
та інформаційні системи, що використовуються при побудові ЦОД, створенні мережевої 
інфраструктури і впровадженні інших ІТ-рішень. Можливість своєчасного тестування працездатності 
запропонованих мультивендорних рішень і сумісності всіх їх компонентів дозволяє скорочувати 
терміни проектів, мінімізувати витрати замовників і гарантувати максимальну надійність 
впроваджуваних систем. 

Побудова вичерпної системи менеджменту «Техносерв Україна» підтверджується також 
Сертифікатом міжнародного стандарту ISO 9001:2015 (ДСТУ ISO 9001:2015).

Замовники «Техносерв Україна» — найбільші підприємства ключових галузей економіки: 
оператори фіксованого і мобільного зв’язку, промислові підприємства, фінансові та банківські 
організації, підприємства енергетичного комплексу. Серед замовників компанії: Vodafone Україна, 
lifecell, Київстар, ВОЛЯ, Райффайзен Банк Аваль, СБЕРБАНК, Альфа-Банк, Укренерго, 
НАСК «Оранта» та інші.  
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