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Wprowadzenie

Szybka i sprawna obsługa przesyłek celnych przekłada się na profesjonalizm 
i punktualność firm transportowych, właśnie dlatego organizacja pracy, 
wsparta nowoczesnymi technologiami, jest szczególnie istotna w agencjach 
celnych.

Bunasta zdecydowała się na rozwiązanie Integrated Computing od Orange 
i Integrated Solutions – zapewniające:
   bezpieczeństwo danych,
   wydajną infrastrukturę,
   dostępność zasobów w chmurze.

Bunasta to jeden z największych, wyspecjalizowanych pośredników celnych
świadczących usługi m.in. dla przekraczających granicę z Unią Europejską.  
Od 2012 roku nieustannie się rozwija i dziś działa w takich krajach, jak: Litwa, 
Polska, Białoruś, Rosja, Łotwa, Ukraina, Estonia oraz na granicach Wielkiej 
Brytanii, zajmując się wsparciem firm transportowych przy przekraczaniu granic 
państwowych w jak najszybszy i najłatwiejszy sposób. Kierowcy mają do wyboru 
30 wygodnych biur obsługi. Firma dysponuje prawdopodobnie największym 
funduszem gwarancyjnym opiewającym na kwotę 40 mln euro, przeznaczonym do 
obsługi transportu towarów do Rosji i na Białoruś.
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Wyzwania i cele
W pracy pośrednika celnego niezwykle istotne jest dostarczanie terminowych 
i wiarygodnych informacji, tak aby ładunki przekraczały granicę jak najpłynniej i jak 
najszybciej. Bunasta stale inwestuje w punkty obsługi klientów, by oferować różnorodne 
sposoby przekazu informacji kierowcom o każdej porze dnia i nocy. Wymaga to 
niezawodnego i bezpiecznego wsparcia technologicznego.

Do niedawna Bunasta nie miała w Polsce rozbudowanego środowiska IT i korzystała 
z własnej infrastruktury, publicznych chmur i lokalnego dostawcy usług chmurowych. 
W związku z dynamicznym rozwojem firma stanęła przed wyzwaniami, takimi jak:
   konieczność migracji zasobów do jednego z najbardziej popularnych systemów ERP,
   ograniczenia w posiadanej infrastrukturze niewystarczającej do przeprowadzenia migracji,
   poszukiwanie rozwiązania zapewniającego dostępność zasobów z każdej lokalizacji, bez 
opóźnień i ryzyka utraty danych,

   konieczność podjęcia decyzji, czy inwestować finanse w rozbudowę własnych zasobów, 
czy skorzystać z zewnętrznego dostawcy.
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Wdrożenie
Klient po rozważeniu opcji dotyczącej budowy swojej architektury zdecydował się 
na najkorzystniejsze dla niego rozwiązanie: Integrated Computing Standard (ICS). 
To usługa chmurowa oparta na platformie VMware Cloud Director 10, oferowana przez 
firmę Integrated Solutions w łódzkim Data Center Orange. Klient mógł przetestować 
rozwiązanie na dostępnym od ręki środowisku, które później płynnie zostało zmigrowane 
na środowisko produkcyjne.

Integrated Computing Standard to:
   najwyższej klasy Data Center Orange zlokalizowane w Polsce,
   dostęp do wysoko wyspecjalizowanej kadry w ramach współpracy projektowej 
– doradztwo w budowaniu rozwiązania,

   VMware – Cloud Director 10 – czołowa platforma i pionier wirtualizacji,
   optymalizacja kosztów i większa elastyczność w działaniu.

Integrated Computing Standard to usługa polegająca na dostarczaniu 
infrastruktury obliczeniowej w modelu usługowym (ang. IaaS), w którym 
użytkownik:
   korzysta z wirtualnego centrum danych (serwerów, pamięci masowych, 
połączeń sieciowych itp.),

   zarządza nim za pomocą samoobsługowego Panelu Klienta,
   otrzymuje kompletną usługę zapewniającą mu dostęp do: 
– infrastruktury fizycznej w postaci sprzętu, 
– oprogramowania, 
– usług wsparcia technicznego.
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Instalacja i uruchomienie nowego systemu ERP w chmurze Integrated Computing 
zapewniły firmie Bunasta:
   optymalizację kosztów dzięki efektywnemu wykorzystaniu zasobów IT bez 
ponoszenia nakładów związanych z zakupem sprzętu oraz wyposażeniem własnej 
serwerowni,

   przewidywalne opłaty abonamentowe,
   bezpieczeństwo danych przechowywanych w jednym z najnowocześniejszych 
w kraju Data Center Orange,

   elastyczną dostępność danych z dowolnej lokalizacji z każdego miejsca na świecie 
dzięki zasobom chmurowym,

   wsparcie techniczne – doradztwo ekspertów i inżynierów zarówno na etapie 
wdrożenia, jak i utrzymania usługi.
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Bezustannie monitorujemy nowe rozwiązania, akty prawne oraz technologie, dzięki którym 
możemy zaoszczędzić czas naszych klientów. Stale inwestujemy w doskonalenie jakości 
obsługi i usług. Dzięki migracji do chmury Orange zyskaliśmy pełne bezpieczeństwo naszych 
danych, a przede wszystkim swobodny do nich dostęp z dowolnej lokalizacji. Istotny jest 
również sposób rozliczeń opierający się na opłatach abonamentowych, co nie wymaga 
inwestycji we własne zaplecze IT. 

Firma nieustannie się rozwija i zdobywa nowe obszary rynku – dzięki owocnej współpracy 
w kolejnych krokach swojego rozwoju będzie brała pod uwagę ofertę Orange i Integrated 
Solutions.

Andrius Povilaitis
kierownik działu IT Bunasta

Jeśli jesteś zainteresowany rozwiązaniem, skontaktuj się ze swoim doradcą Orange 
lub Integrated Solutions. Możesz także odwiedzić strony:

https://www.orange.pl/view/integrated-computing
www.integratedsolutions.pl
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