
KROK PO KROKU
W STRONĘ BEZPIECZEŃSTWA

Wyobraź sobie, że Twoja firma doświadcza 
awarii komputerowej, „znika” serwer, pracow-
nicy nie mogą rozpocząć pracy, handlowcy 
zrealizować transakcji, klienci nie mogą  
dokonać płatności, reputacja firmy jest  
zagrożona, a straty rosną z minuty na minutę. 
Pilne rozwiązanie problemu jest priorytetem,  
a jego koszty ciężkie do oszacowania. 
 
Często zakładamy, że takie problemy dotyczą 
innych… więc kiedy ostatnio zaglądałeś  
do serwerowni w Twojej firmie?

Codzienne obowiązki działu IT często  
nie pozwalają na uporządkowanie takiego  
bałaganu, więc awaria wisi w powietrzu…  
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REWITALIZACJA 
SERWEROWNI

Aby uprzedzić wypadki i mieć pewność,  
że w serwerowni Twojej firmy panuje  
porządek, który nie tylko zapewnia walory 
estetyczne i jest zgodny z BHP, ale przede 
wszystkim jest warunkiem koniecznym dla 
pełnego kontrolowania przez administratorów 
tego specyficznego środowiska.
  
Zamów bezpłatny audyt i pozwól nam  
zadbać o serwerownię w Twojej firmie.



Podstawą wszelkich działań porządkowych  
i modernizacyjnych jest analiza i zrozumienie 
zastanej sytuacji. Z tego powodu usługa  
rewitalizacji rozpoczyna się od audytu.  
Należy zewidencjonować każde urządzenie  
i połączenie wewnątrz serwerowni oraz 
wszystkie łącza zewnętrzne. Analizie podlega 
również cała dostępna dokumentacja –  
sieci LAN, okablowania strukturalnego,  
centrali telefonicznej itp. Częścią audytu  
może być badanie termowizyjne, które  
pozwala określić gorące punkty w serwerowni 
oraz zdiagnozować różnego rodzaju  
dysfunkcje systemu chłodzenia urządzeń.

Na podstawie raportu oraz ustaleń poczynio-
nych podczas audytu powstaje projekt nowej 
serwerowni, który opisuje:
• koncepcję rozmieszczenia urządzeń  

i osprzętu w serwerowni,
• propozycję uzupełnienia istniejącego  

zestawu o rozwiązania ułatwiające  
zarządzanie infrastrukturą – takie jak 
osprzęt do zarządzania kablami połącze-
niowymi, trakty kablowe dla łączy między 
szafami, system oznaczeń kabli, system  
do zarządzania serwerami itp.,

• sposób wykonania połączeń między  
urządzeniami i osprzętem,

• koncepcję dokumentacji powykonawczej, 
która będzie jednocześnie dokumentacją 
eksploatacyjną w nowej serwerowni,

• harmonogram prac mających na celu  
wdrożenie projektu.

Bardzo ważnym elementem całego  
przedsięwzięcia jest dobrze uzgodniony 
harmonogram. Należy pamiętać, że podczas 
procesu rewitalizacji firma prawdopodob-
nie będzie musiała normalnie funkcjono-
wać. Z tego powodu prace będą musiały 
być rozłożone na wiele etapów, które będą 
realizowane nocami bądź w dni wolne  
od pracy. Po każdym etapie przewidujemy 
kilkugodzinny bufor przeznaczony  
na uruchomienie serwerowni po przerwie 
w pracy.

Zakończenie prac modernizacyjnych  
nie jest równoznaczne z końcem procesu 
rewitalizacji serwerowni. Ostatnim eta-
pem usługi jest opracowanie dokumentacji 
powykonawczej, na którą składa się szereg 
rysunków, schematów, zestawień i opisów. 
Ma to być pewnego rodzaju obraz sytuacji 
rzeczywistej, który będzie pomagać admi-
nistratorowi w zarządzaniu infrastrukturą. 
Dokumentacja taka ma sens tylko wtedy, 
kiedy jest aktualna. Naszą dokumentację 
powykonawczą traktować należy jako  
dokumentację eksploatacyjną systemu  
i nanosić w niej każdą zmianę  
w konfiguracji serwerowni.
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