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ТЕХНОСЕРВ УКРАЇНА

ЗАМОВНИК

«МТС УКРАЇНА» ОТРИМАЛА ЛЕГКО МАСШТАБОВАНУ І АДАПТОВАНУ ПЛАТФОРМУ, 
ЯКА ВОЛОДІЄ ШИРОКИМ НАБОРОМ ЗАСОБІВ З РЕЗЕРВНОГО КОПІЮВАННЯ 
ТА ВІДНОВЛЕННЯ, ЩО ДОЗВОЛИТЬ ГНУЧКО І ПРОЗОРО ІНТЕГРУВАТИ В НЕЇ НОВІ 
СЕРВІСИ КОМПАНІЇ З НЕОБХІДНИМИ РІВНЯМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ПОЛІТИКАМИ 
ЗАХИСТУ ДАНИХ.

Мережа ПрАТ «МТС Україна» охоплює більше 98% 
території України, на якій проживає 99% населення. 
Компанія обслуговує більше 19,8 млн. абонентів. 
Компанія володіє ліцензіями з надання мобільного 
(стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стаціонарного 
й міжнародного/міжміського зв’язку, а також надає 
послуги міжнародного роумінгу на п’яти континентах. 
Виручка за 2011 рік склала 9,1 млрд. гривень.

Компанія «ТехноСерв Україна» завершила проект 
з модернізації системи резервного копіювання 
та відновлення в «МТС Україна». Результатами 
реалізації проекту для «МТС Україна» стали зниження 
сукупної вартості володіння системою, а також 
можливість задовольнити вимоги по рівню сервісу 
для існуючих і майбутніх бізнес-критичних систем.

СИТУАЦІЯ
До початку проекту служба резервного копіювання та відновлення компанії «МТС Україна» представляла собою 
середовище, в якому частина критичних бізнес-додатків резервувалася за допомогою HP Data Protector, 
частина — за допомогою попередніх версій системи EMC Networker. Як наслідок, необхідно було підтримувати 
дві системи різних виробників зі своїми інтерфейсами управління, що збільшувало витрати на експлуатацію та 
обслуговування системи. Обладнання,що використовується однією системою резервного копіювання, не могло 
бути використано другою. Це знижувало рівень консолідації і збільшувало капітальні витрати. До того ж, 
неможливо було використовувати найбільш нові методи, засоби і схеми захисту даних, що призводило 
до зниження рівня сервісу для бізнес-критичних додатків і, відповідно, збільшувало ризики втрати їх даних.

РІШЕННЯ
В рамках проекту гетерогенне середовище резервного копіювання компанії «МТС Україна», що склалося 
історично, було уніфіковано на базі програмного забезпечення EMC Networker. Це рішення, лідируюче на ринку, 
володіє рекордною продуктивністю і гнучкістю, забезпечує оперативний, надійний і простий в управлінні захист 
критично важливих бізнес-даних в гетерогенних ІТ-середовищах незалежно від розміру компанії. EMC 
Networker має добре масштабовану трирівневу архітектуру і гарантує високий рівень сервісу. 

Фахівці «ТехноСерв Україна» виконали роботи по оновленню ПО EMC Networker, яке використовувалося 
в «МТС Україна», до актуальних версій, а також здійснили міграцію з систем резервного копіювання
інших виробників без порушення політик замовника щодо захисту даних. Особлива увага приділялася
даним бізнес-критичних додатків (біллінгових систем): під час оновлення та міграції вони резервувалися
згідно із затвердженими політиками «МТС Україна» і завжди були доступні до відновлення.

«Наші фахівці мають великий досвід роботи в телекомунікаційному секторі та глибоке розуміння 
специфіки бізнесу в цій сфері. Безсумнівно, для «МТС Україна» втрата даних при міграції на нове 
ПЗ резервного копіювання та відновлення не припускалася, оскільки масштаби збитку могли бути 
абсолютно непередбачуваними, отже, відсоток ймовірності збою або відмови системи потрібно 
звести до мінімуму. З огляду на це, проект вимагав 100% гарантію успішного результату, до того ж, 
операційні ризики були високі»

Олег Башинський
комерційний директор «ТехноСерв Україна»



КОМЕНТАРІ

РЕЗУЛЬТАТ

В результаті реалізації проекту «МТС Україна» 
отримала легко масштабовану і адаптовану
платформу, яка володіє широким набором 
засобів з резервного копіювання та відновлення, 
що дозволить гнучко і прозоро інтегрувати в неї 
нові сервіси компанії з необхідними рівнями
обслуговування і політиками захисту даних. 

Управління резервним копіюванням даних здійснюється «з однієї консолі», з рольовою моделлю доступу, що 
істотно спрощує адміністрування системи і, відповідно, скорочує ризики. Уніфікація середовища резервного
копіювання та відновлення дозволила істотно знизити операційні витрати.

«Перехід до експлуатації єдиного рішення для резервного копіювання 
і відновлення даних забезпечив найвищий рівень надійності роботи системи 
і ще більше посилив захист даних, критичних для бізнесу компанії 
«МТС Україна». Ми очікуємо, що витрати на експлуатацію системи 
резервування та відновлення даних значно скоротяться за рахунок 
використання ефективного і продуктивного ПЗ, а також завдяки зниженню 
навантаження на IT-персонал. Завдяки «Техносерв Україна» проект був 
виконаний на високому якісному рівні, компанія в черговий раз показала себе 
надійним висококваліфікованим партнером».

Володимир Хабло
керівник відділу експлуатації серверів «МТС Україна»
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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.  

03067, Київ, бульвар Вацлава Гавела, 4, «Діамант-Центр», корпус 1

+38 (044) 391 11 39          info@tsu.ua          www.tsu.ua


