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MHM v průběhu věků
(pohled dítěte před pětadvaceti lety
a mladého muže dnes)
Martin Miloschewsky (jr.), MHM computer

Jak to vlastně začalo?
(Rok 1991, chlapec, věk 5 let)
Besídka. Besídka někde v kanceláři. Jsou
tam moji rodiče, strýc Pavel a plno dalších lidí. No, plno… Asi deset dalších
párů. Lidi jsem tenkrát moc nevnímal –
nejvíce mi utkvěly v paměti ty stroje.
V mých očích to vypadalo, jako bych se
dostal do Star Treku – vůně elektroniky,
blikající světýlka a hučení klimatizace. To
je moje první vzpomínka na firmu MHM,
někdy z roku 1991. Když si to tak uvědo-

muji, i doma se v té době začala objevovat MHM – samolepky, propisky a vlastně
i ta 386, kterou jsme měli doma o pár let
později, měla na sobě nápis MHM
computer.
Blikající světýlka nebylo žádné sci‑fi,
ale mainframy a jiné vybavení výpočetních středisek, se kterými se už v té době
v MHM computer obchodovalo. A ta „tajemná“ besídka nebyla besídka na pobavení malého kluka. Jak jsem mnohem
později zjistil, byla to kolaudační oslava

otevření nového sídla MHM, kam se
krátce předtím firma přestěhovala –
z původních dvou kanceláří ve Vojenských stavbách na Palmovce do celé poloviny budovy tesko baráku, také ve Vojenských stavbách, ovšem v Horních
Počernicích.

Jak to vidím dnes
(rok 2015, mladý muž, věk 29 let)
Jmenuji se Martin Miloschewsky (jr). Pracuji ve společnosti MHM computer na
pozici asistenta v oddělení Education.
Jsem však stále – vlastně stejně jako před
lety – synovec Pavla Miloschewského
(generálního ředitele MHM computer)
a syn Martina Miloschewského (provozního ředitele). Dnes je mi 29 let a mohu
říci, že MHM je mojí součástí celý život
a poslední tři roky jsem i já součástí
MHM.
Sedím u svého počítače v kanceláři
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v oddělení Education. Letos budeme
slavit, protože naše školicí centrum dovrší prvních deset let fungování a samotná společnost MHM oslaví 25. rok
své existence.
V duchu si přehrávám své vzpomínky na firmu. Jak jsme se dostali
(ano, my – jsem dnes přece také její
součástí) od dvou mladých programátorů, sedících před pětadvaceti lety
v minikanceláři na Palmovce, k fungující středně velké společnosti s pobočkami ve třech státech?
Dnes je mi celá tato historie mnohem jasnější. Jasně vidím, že táta se
strejdou celou dobu velmi tvrdě pracovali a nenechali se ničím odradit.
Hnaly je dopředu jejich přirozená inovativnost a neustávající hlad po něčem novém a lepším.
Jakožto zkušení systémoví programátoři se zajímali o pokročilý hardware a hlavně o data a nakládání
s nimi. Vždyť jeden z prvních sloganů
zněl: „MHM, péče o vaše data.“ V první
polovině devadesátých let minulého
století, jako první v ČR, se MHM specializovala na výpočetní techniku se zaměřením na ochranu a zálohování dat.
To byla svým způsobem v té době rarita, něco, co tehdy mnoho firem nedělalo, a to ani ve světě, natož někde
v Československu, které se teprve probíralo ze čtyřicetiletého spánku.
Dnes je MHM společností, která
drží krok s moderními trendy 21. století. A to nejenom díky strýci Pavlovi
a tátovi, ale i všem těm, kteří za ta léta
firmou prošli a podíleli se na jejím rozvoji. Jsem přesvědčen, že inovativní
duch společnosti, který umožňoval
růst MHM již před 25 lety, nás žene kupředu i dnes. Dnes, kdy je konkurence
na trhu nepoměrně větší, ale MHM se
díky svému hladu po nových technologiích a vědomostech stále drží
o krok napřed.

Síťové inovace
v datových centrech
Co je v dnešní době základ datového centra? Je to kvalitní rychlé diskové
pole? Rychlé servery s pořádným výpočetním výkonem? Podle mě ano, ale
co by byly kvalitní rychlé diskové pole a rychlé servery bez pořádné síťové
infrastruktury?
Ondřej Milfait, MHM computer

A

le dost otázek, podíváme se na
síťovou infrastrukturu ve velkých
datových centrech a jak jednoduše a hlavně levně dostat data od polí
k serverům a pak dále k uživatelům. Jedním z nejefektivnějších řešení je sloučit
sítě SAN a LAN do jednoho zařízení.
Teď se všem zastáncům SAN sítí naježily určitě hrůzou vlasy, ale nebojte se, lze
sloučit technologie FC, IP i FCoE do jednoho zařízení a využívat to nejlepší ze
všech technologií. Jednou z možností je
využití přepínače HP řady 5900CP, který
disponuje 48 10Gbps porty, do kterých
je možné připojit jak FC porty diskových
polí nebo serverů, tak i LAN porty jednotlivých zařízení, ať už používají IP nebo
FCoE technologii, HP má i SFP+ transceivery, které podporují jak 10G‑BaseSR pro
LAN, tak 4G/8G FC rozhraní pro SAN.
Je jen na vás, co do něho připojíte,
takže nemusíte přemýšlet, kolik máte
toho nebo toho provozu. Tento přepínač, jako skoro všechny řady přepínačů
od HP, podporuje technologii IRF, pomocí které lze spojit až devět těchto přepínačů do jednoho virtuálního s jednotným managementem. K tomuto propojení přepínač disponuje čtyřmi 40Gbps
porty, takže propojení mezi jednotlivými
nódy může dosáhnout až úctyhodných
teoretických 160 Gbps, a to si dovolím
říci, že by mělo nějakou dobu vydržet.

Nešel jsem nijak moc do detailů, ale kdo
by měl zájem si přečíst více, může se podívat na hezký článek na toto téma od
Tomáše Kubici z HP třeba zde: http://
www.netsvet.cz/clanky.
html/7_172‑sjednocena‑lan‑san‑3‑rezimy
‑a‑skutecne‑rychlosti‑fc‑fcoe‑portu.
V předchozím odstavci jsem zmínil
technologii IRF (Intelligent Resilient Framework), o které bylo již hodně napsáno, ale nyní přišla společnost HP s novou verzí této platformy, IRF 3. 0. Proto
bych si zde dovolil shrnout, o co jde,
s doplněním nových funkcí.
Tato technologie umožní spojení
dvou a více fyzických přepínačů do jednoho virtuálního přepínače s jednotným
managementem, a to na všech vrstvách
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OSI modelu, které daná rodina přepínačů
podporuje. Můžete tedy jednotně nastavit VLAN, agregované propoje mezi jednotlivými nódy IRF clusteru, ale i OSPF
nebo RIP a spoustu dalších vlastností.
A co je vlastně nového v IRF 3.0? Je to
doopravdy evoluce v IRF? Podle mě ano,
základní a největší změna je v tom, že
v nové verzi je možné zapojit všechny
prvky v datovém centru do jednoho virtuálního a všechny bude řídit nejvyšší
řada. Nejlepší bude si to ukázat na vzorové situaci. V našem případě například
dva přepínače řady HP 5900, které budou mít pod sebe „navěšeny“ více přepínačů rodiny HP 5700.
Z přepínačů 5900 si vytvoříme standardní IRF 2.0 cluster (parent) a připojíme
do nich přepínače rodiny 5700, kterým
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řekneme, že jsou
tzv. PEX prvky, a to
zapříčiní, že v konfiguraci parent clusteru se přidá další
slot, ve kterém lze
nastavovat porty podřízených přepínačů.
To je celé, nic víc se nenastavuje a funguje to skvěle. Přidání jednotlivých PEX
přepínačů je automatické, a tedy naprosto jednoduché, když to přeženu, jde
jen o namontování do racku a zapojení
kabelů.
Jako velikou výhodu vidím i to, že na
rozdíl od konkurence je tento model
lepší, že komunikace mezi zařízeními zapojenými do jednoho přepínače probíhá
v rámci tohoto přepínače, tedy nezatěžuje propoje ani parent zařízení. O vytí-

ženost linek a jejich vzájemnou redundanci se stará parent cluster, který automaticky najde tu nejkratší a nejméně
vytíženou cestu, tak aby komunikace dorazila co nejlépe tam, kam má. O IRF by
se dalo napsat mnoho, ale myslím si, že
na internetu je o tomto tématu zveřejněno již dost, a tedy stačí zadat do Googlu heslo IRF a vyjede tolik informací, že
je naprosto zbytečné se tady moc
rozepisovat.
Snažil jsem se touto cestou poukázat
na dvě z mnoha novinek, které dokážou
zjednodušit správu sítě LAN i SAN v datových centrech z jednoho místa s využitím všech linek a propojů na maximum.
Doufám, že jsem vás alespoň trochu zaujal a budou se vám tyto informace hodit při návrhu vašich datových center.

Smysluplné
sdílení souborů?
EMC Syncplicity
Ukládání, synchronizace a sdílení firemních dat a dokumentů prošly
dlouhým vývojem. Od ukládání „všeho“ na disk vlastního PC přes sdílené
síťové disky a ECM řešení až po dnešní „Sync & Share“ nástroje. O jednom
takovém – EMC Syncplicity – si dnes povíme víc.
Jan Vala, Senior systems engineer, IIG divize společnosti EMC

Co je Sync & Share?
Zase jeden trend, který zasáhl i naši IT
krajinu. Ti hračičkové mezi námi, kteří používají kromě firemního notebooku ještě
mobil a tablet, určitě už dávno řešili problém: Jak udržím svoje data synchronizovaná mezi všemi zařízeními?
Chce to uživatelsky příjemné řešení
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a občas bych chtěl data i sdílet? A protože se „něco jako DropBox“ (zde si dosaďte jméno vaší oblíbené služby)
osvědčilo, začíná se plíživě používat i ve
firmách. Bez vědomí IT oddělení jsou najednou firemní data sdílena službou, nad
kterou nemá firma absolutně žádnou
kontrolu. Existuje lepší způsob?

klad tím, že můžete sdílet jakoukoliv
složku, ne pouze „tu jednu“). Zároveň se
snaží podpořit vaši produktivitu.
Pokud jste tedy například s obchodním partnerem sdíleli důležité dokumenty, Syncplicity klient vás upozorní, že
dokumenty ještě nebyly staženy, a nabídne zaslání připomínky. Syncplicity klient také nativně podporuje editaci MS
Office formátů a anotace PDF souborů –
už žádné složité předávání dat mezi
aplikacemi.

Sdílení dokumentů…
kterému IT věří
Syncplicity mělo ve své kolébce ještě jeden úkol. Tým Syncplicity si dal za cíl vytvořit Sync & Share nástroj, kterému bude
firemní IT stoprocentně věřit. Šifrování na
mobilních klientech, v cloudu, kontrola
sdílení volitelným heslem (nebo přihlášením), možnost využití pouze vlastního
úložiště mimo „cloud“ a nastavení expirace sdílených odkazů je jenom několik
důvodů, proč je Syncplicity nástrojem,
který firemní IT bez váhání povolí.
Díky pokročilým, ale pro uživatele
transparentním funkcím Syncplicity klienta získá IT v jednom produktu i nástroj
na zálohu dokumentů z firemních PC/
notebooků. Syncplicity (na rozdíl od konkurence) nevynucuje užívání jediné
složky, ale je schopné synchronizovat jakoukoliv existující složku na vašem PC.
Potřebujete potom ještě back‑up software? Syncplicity automaticky a okamžitě ukládá i verze dokumentů (počet
variant opět může kontrolovat vaše IT

oddělení), a tak se uživatel kdykoliv může
vrátit ke starší verzi svého dokumentu.
Nepotřebujete žádnou z výše popsaných Sync & Share funkcí, ale hodil by se
vám přístup k datům na firemních síťových discích na mobilních zařízeních?
Zeptejte se nás na Syncplicity Panorama – zdarma nabízí uživatelům na mobilních technologiích přístup k jejich datům na firemních síťových discích.

IT a hledání basebalových talentů
Navštivte Syncplicity kanál na youtube.
com/syncplicity. Uvidíte, že nebudete
první, koho zaujaly výhody Syncplicity.
Napadlo by vás, že i basebalový tým Boston Red Sox vyřešil své IT problémy pomocí Syncplicity?
Týmoví hledači talentů používají
Syncplicity pro sdílení natočených videí
nových talentů s vedením týmu. Agenti
už nemusejí nahrávat data přes FTP
nebo jiné obstarožní služby – agent zkopíruje video do Syncplicity složky
a služba se postará o „dopravu“ záznamů
do firemního úložiště pro další hodnocení nového basebalového talentu týmem. Nestabilní či přerušovaná spojení
na cestě či hotelu najednou nejsou
problém.
Nezapomeňte se na youtube.com/
syncplicity vrátit – brzy tam snad bude
reference některého z českých zákazníků.

ulož.to pro sdílení firemních dat?
Ano, i přes ulož.to může fungovat sdílení
firemních dat, ale věřím, že i vy tušíte, že
na takovém sdílení firemních dat není

Sdílení dokumentů…
které uživatelé milují
Alternativa existuje. EMC Syncplicity je
nástrojem, který byl vytvořen primárně
pro uživatele (až si na svém mobilním zařízení stáhnete klienta Syncplicity, pochopíte). Syncplicity se vás snaží neomezovat ve vašem způsobu práce (napří-

Syncplicity Enterprise Edition zdarma na 30 dní.
Registrace na www.syncplicity.com/register/enterprise
Nevěříte „cloudu“? Zdarma možnost testu Syncplicity s vlastním datovým
úložištěm ve vaší společnosti – pro více informací nebo prodloužení platnosti
testovacího účtu neváhejte kontaktovat MHM.

něco v pořádku. Až budete tedy příště
nahrávat obchodnímu partnerovi nebo
kolegovi data na uloz.to (a budete přemýšlet, jestli už si je stáhl, zda už můžete
soubor odstranit a zdali z úložiště
opravdu odstraněn bude), až budete
partnerovi volat, jestli e‑mail s velkou přílohou opravdu obdržel, zkuste si raději
aktivovat 30denní zkušební verzi Sync
plicity a pošlete partnerovi odkaz ze
Syncplicity.
Budete příjemně překvapeni možnostmi bezpečnostních nastavení, pokročilými možnostmi bezpečného sdílení a přívětivým uživatelským rozhraním. Pokud vás zajímá, jak snadno
a bezpečně umožnit práci s vašimi podnikovými daty na mobilních zařízeních,
aktivujte si testovací licenci a kontaktujte
společnost MHM pro více informací
o možnosti vyzkoušet vaše lokální úlo
žiště pro Sync & Share.
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Pohled servisáka
na poskytování servisu
Kazimír Martynek, MHM computer

N

a začátku roku, kdy všichni bi
lancují, vyhodnocují, chválí se,
slibují a plánují, jsem mezi jinými
dostal i úkol z marketingu: „Napiš něco
hezkého o našem servisu, co za tím vězí,
jak k němu přistupujeme, máme se
čím chlubit, budeme slavit 25 let od
založení.“
Takže si sedám, dávám do sluchátek
své oblíbené AC/DC a začínám tvořit
tento článek. Je pravdou, že 25 let na
trhu IT je opravdu dobrý počin, můžeme
na to být hrdí a pochválit se. A to musíme sami, protože to nikdo za nás ne
udělá. V té dávné, proklatě hektické době
90. let nebyla nouze o nové firmy. Co ale
je nutné vyzdvihnout, málo společností
z té doby vydrželo 25 let funkčních
a v českých rukou. MHM computer mezi
ně patří a já mám tu možnost u ní pra
covat více než 17 let. Sice jsem se ze začátku pokoušel o obchodnickou náde
ničinu, ale brzy jsem poznal, že to není
můj šálek čaje a že mi více sedí šálek čaje
technického s příchutí servisu.
Servis vnímám jako velmi širokou oblast, která se skládá z mnoha a mnoha
jednotek, počínaje zázemím, zkušenostmi, přístupem atd., ale čím konče,
a v tom jsem si jist, je vždy lidmi. Je to ve
většině případů o nich a vztazích mezi
nimi a je jedno, zda vezmu na jedné
straně technika MHM a na druhé straně
malého či velkého zákazníka nebo partnera či dodavatele. Vždy bude záležet
na tom, jak se budou k sobě chovat.
Každá firma, která poskytuje servisní
služby, má své nástroje, procesy či vyba-
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vení. Podle mého názoru nemá smysl
popisovat, že máme ten a ten „ticketový“
systém, že máme ten a ten e‑mailový či
telefonický kontakt 24 × 7, protože to má
většina firem taky. Co bych ale zmínil, je
přístup k servisu.
Nedávno jsem měl prezentaci pro
velkého zákazníka, kde jsem se snažil jednotlivým IT manažerům vnutit svoji
představu principů poskytování servisu,
kde byl důraz kladen na úctu k zákazníkovi, spolehlivosti a zkušenosti. Snažil
jsem se to přirovnat k době mainframů.
Auditorium se mnou mírně nesouhlasilo
a poukazovalo na to, že mainframy je už
nezajímají. Nesouhlasil jsem a byl jsem
rád za pár shodných pokynů. Trošku mě
to rozhodilo a místo, abych řekl, že právě
v té době jsem naskočil do tohoto rozjetého vlaku, ze mě vypadlo, že jsem nastoupil do rozjetého „vraku“.
No, pro pár lidí prezentace skončila,
protože se smíchem opustili raději sál,
ale mně se podařilo prezentaci dokončit
již bez zaváhání a kupodivu i se souhlasným pokyvováním zúčastněných. Proč
vzpomínám tuto historku? Protože jsem
stále přesvědčený, že poskytování servisu stojí na principech – úctě k zákazníkovi, spolehlivosti a zkušenostech, a ne
na tom či tom HW/SW nebo na tom či
tom SLA.
Všichni známe staré dobré rčení, že
důvěra se získává velmi těžce, ale ztrácí
se velmi lehce. Vždy svým kolegům zdůrazňuji, že zákazník je pán a my jsme
tady proto, abychom mu pomohli. Pokud to jde, razím zásadu, že nejprve pomůžu a pak řeším, zda je to podle zakoupeného SLA či to podléhá pozdější fak-

turaci. Chápu, že to někdo může vnímat
jako neekonomické myšlení, ale já se na
to dívám z dlouhodobého hlediska.
Dnes pomůžu, i když z toho nebude nic,
ale příště se snad na mně zákazník obrátí
znovu.
Vždy se snažím vštěpovat svým lidem, že je lepší říct pravdu, než lhát, protože takto se získává důvěra. Pamatuji si
na příhodu z noční směny v jednom datovém centru, kdy mi zákazník řekl větu,
kterou si budu dlouho pamatovat: „Víte,
vaši firmu mám asi nejraději, protože mi
nejmíň ze všech partnerů a dodavatelů
lže.“ Rozumím a chápu, že ne vše se vždy
může vysvětlit či říct, ale ve vztahu zákazník a servisní partner by měla v maximální míře panovat důvěra. A takto se
snažím se svým servisním týmem přistupovat ke všem svým 250 zákazníkům.
Úcta a důvěra musejí být rovněž i ve
vztahu k partnerům, se kterými spolupracujeme na společných zákaznících,
kde by mělo znovu platit, co se slíbilo
a dalo na to ruku, bude platit, protože
mám pocit, že se to mírně vytrácí.
V pořadí druhý princip, který považuji
za důležitý, tkví ve spolehlivosti. Je velmi
důležité, aby se zákazník mohl spolehnout na svého servisního partnera. Byl,

jak se říká, v suchu a bezpečí. Chyby či
závady nastanou většinou v nejnevhodnější dobu. Potom je důležité, aby klient
měl na druhé straně správné kontakty
a specialisty, kteří začnou záchranné
akce. K tomu je nutné poznamenat, že je
dobře, když má zákazník osobní vazby
na jednotlivé techniky, protože je to ve
vztazích.
Co není ale moc v pořádku, když
v případě závady volá svému známému
technikovi, který ale v té době může být
například na dovolené. Vždy zdůrazňuji
svým klientům, že pro nahlášení závady
či požadavku na servis slouží naše vždy
dostupná služba 24 × 7, která je připravena okamžitě zareagovat na požadavek.
Pokud jsou nastaveny vyšší servisní
úrovně, je nutné i ze strany zákazníka poskytnout své kontakty, které můžeme
v případě ověření či řešení závady použít.
S oblibou používám čas ve tři ráno
v neděli.
Pokud jsou nastaveny tyto servisní
kontakty správně, nic již potom nebrání
tomu, aby se mohl zákazník spolehnout
na svého servisního partnera. V této souvislosti je třeba ale pamatovat i na jednu
důležitou věc, a to že náš servis nemůže
překročit či významně uspíšit dodání náhradních dílů (pokud je nemáme sami
na skladě) podle zakoupené podpory
u výrobců. Ano, uděláme pro to vše, tedy
bojujeme vždy za zákazníka, abychom
dostali díl či záplatu co nejdříve. Jsme
prodlouženou rukou klienta vůči výrobci
v plné míře. A na oplátku bych rád požádal zákazníky, aby se nebáli nás hodnotit
v rámci dotazníků výrobců, protože tato
hodnocení mají velký vliv na naše oceňování a plnění různých metrik.
Z mého pohledu posledním a neméně důležitým principem je zkušenost,
chcete‑li znalost servisního technika.
MHM dlouhodobě dává velký důraz na
vzdělávání svých lidí. Nejprve jsme nuceni výrobci či dodavateli, abychom měli

Z MHM

povinná školení a certifikace, protože to
vyžadují partnerské programy. Následně
je třeba plnit požadavky tendrů či výběrových řízení, kde zákazník vyžaduje takové a takové znalosti či certifikace.
Všechno to stojí nemalé peníze a úsilí.
Výsledkem je, že člověk projde řadou
školení a zakončí je zkouškou v testovacích centrech. V MHM se investice do
školení a certifikací jejích zaměstnanců
za posledních pět let přehouply přes deset milionů korun. MHM klade ale ještě
větší důraz na praktické zkušenosti, a to ji
odlišuje od řady ostatních firem. Investice do vlastních laboratoří za posledních
pět let převýšily 30 milionů korun.
Mít vlastní laboratoře a v nich systémy většiny dodávaných technologií je
obrovská výhoda. Stalo se mi několikrát,
že samotní lokální pracovníci či zástupci
výrobce nás požádali, aby si u nás mohli
něco otestovat či vyzkoušet. Proč tomu
tak je? Protože přečíst si něco a naučit se
tomu není vše, je třeba hodně praktických dovedností k tomu, aby se technik
stal dobrým a zkušeným odborníkem. Je
velmi užitečné, když se například postup
implementace nějaké záplaty může nejprve otestovat v laboratoři a pak následně na ostrém systému u zákazníka.
I v očích klienta to vypadá lépe, když
technik ví, co dělá, a ne na místě hledá,
jak a co udělat.
Využití vlastních laboratoří je nespočet, od testování nových produktů, ukázek pro zákazníky, zaškolení kolegů po
hraní si pro vlastní potřebu. I přes tyto
všechny náklady a vybavení bude ale
opět vše záviset na lidech. Jak budou
k sobě přistupovat, jak budou sdílet
techniku a informace, jak si budou navzájem pomáhat a tak dále.
Mám dlouhodobý pocit, že význam
slova kolektiv je dobou zprofanované
slovo stejně jako manažer, kdy i uklízečka
s podřízeným smetákem má na vizitce
manažer úklidu. Mě těší, že servisní tým

MHM funguje tak, jak má, a nikdo si nehraje na vedoucího, nepotřebuje to.
Autorita se nedá vnutit a spolupráce se
nedá předstírat. Vše se to odráží při řešení problémů, kdy nikdo nikoho neodmítne i v neděli ráno, když potřebuje
pomoci s radou či dojet na opravu k zákazníkovi. Vše se zrcadlí při řešení jednotlivých technických případů, kdy všichni
do jednoho spolupracují jako jeden tým
s jasným cílem co nejdříve vyřešit zákazníkovi problém.
Všechny tyto tři principy jsou z mého
pohledu nejdůležitější v oblasti poskytování servisu. Mě osobně velmi těší, když
slyším zpětnou vazbu o tom, že zákazník
je velmi spokojen s poskytovaným servisem, a často je to jeden z důvodů prodloužení smlouvy či nákupu nových
technologií. Servis je nedílnou součástí
firmy, stejně jako je tomu v případě obchodu. Bez něj by nebyl servis a bez
dobrého servisu by nebyl další obchod.

www.datavpeci.cz
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Nová storage pro
virtualizovaná prostředí
přichází s VVols

7. Inovativní virtualizace storage
Nový Storage Virtualization Operating
System (SVOS) je skutečnou software
‑defined storagí. Globální virtualizace
ukládání dat funguje pro systémy Hitachi
i třetích stran. Global Active Device
umožňuje snadné DR i stretched HA
clustery na vzdálenost stovek kilometrů.

Vladimír Blažek,
Hitachi Data Systems

Ř

ešení ukládání a správy dat společnosti Hitachi Data Systems (HDS)
pomáhají organizacím nejrůznějšího typu a zaměření efektivně provozovat svůj byznys a získat náskok před konkurencí. Tyto podniky v naprosté většině
provozují mnoho serverů jako virtuální
v prostředí VMware vSphere, protože
chtějí optimalizovat infrastrukturu a využít množství výhod, které virtualizace
přináší. HDS je u toho.
Existuje deset nejdůležitějších důvodů, proč si naši zákazníci vybírají právě
naše řešení pro VMware prostředí.
1. Nedostižná spolehlivost
Dostupnost virtuálního prostředí stojí
a padá s dostupností jeho storage. Spolehlivost výrobků Hitachi je prostě famóz
ní, ať už jde o enterprise nebo midrange
disková pole, unified systémy nebo souborové appliance. Zákazníkům poskytujeme smluvní záruku dostupnosti dat.
2. Vynikající výkonnost
Překonáváme konkurenci v oficiálních
auditovaných benchmarcích i v reálném
nasazení. Nejenže naměříme nejvíc IOPS,
ale při vysoké zátěži dokážou systémy
HDS udržet nízkou a konzistentní latenci.
Ať jsou podkladem pro virtuální servery
nebo desktopy, ať pohánějí SAP, Oracle,
aplikace Microsoft nebo cokoli jiného,
dodávají doslova miliony IOPS, a přitom
ještě stíhají replikací podporovat DR.
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3. Osvědčená škálovatelnost
S řešeními HDS můžete začít v malém,
a přesto jste během krátké doby schopni
následovat raketový růst požadavků na
IT. A to bez odstávek a výměn celých zařízení. Hitachi Virtual Storage Platform
(VSP) se přizpůsobí kapacitou, výkonem
i virtualizací cizí storage – a proto může
podporovat velká množství VM nebo
VDI zároveň.
4. Inteligentní správa dat
Virtuální prostředí nepracují dobře s klasickými metodami zálohování a obnovy,
místo toho vyžadují klonování a replikaci,
a to vše automatizované, nevyžadující
operátorské zásahy. Pokročilé nástroje,
jako je Virtual Infrastructure Integrator,
umožňují plnou kontrolu nad procesy
ochrany dat a analytické nástroje zajistí,
že výkonu pro virtualizované prostředí
bude vždy tolik, kolik je třeba.

8. Mobilita dat
Všechny platformy HDS umožňují přesouvat virtuální stroje v rámci stretched
clusterů z primárních lokalit na sekundární a zpět, aniž jsou mezitím aplikace
nedostupné. Active‑active clustering na
Tier I storagi nebude už nikdy problém.
Mobilita pracovníků a obchodních jednotek se stane snadným procesem.

5. Osvědčená úspornost
Naše systémy zlepšují dosahované
úspory svou schopností sbírat a recyklovat nevyužité datové prostory, a to i z virtualizovaných externích polí. K tomu přidáváme dynamický tiering neaktivních
dat a úsporné zálohování.

9. Ochrana dat
Každá ochrana dat, zálohování i archivace s sebou nesou jak náklady, tak
množství práce a spoustu rizik. Unifikované zálohování a správa životního cyklu
dat sníží zálohovací okno, čas potřebný
k obnově i množství nezbytné ztráty až
na nulu. Aplikace budou nepřetržitě dostupné a všichni budou spokojeni.

10. Jednoduchost
Ke správě vašich prostředků na ukládání
dat postačí jedna platforma. K dispozici
jsou plug‑iny pro vSphere Operations
Manager i Orchestrator, a tak potřebné
operace mohou vykonávat ti, kdo mají
virtualizační prostředí na starosti.
Největší novinkou HDS je „day zero“
podpora VMware Virtual Volumes
(VVols). Nová vrstva abstrakce, která
bude k dispozici zároveň s dostupností
další verze vSphere, znamená přelom ve
správě ukládání dat. Skutečná software
‑defined storage se bude točit kolem
SLA aplikací a přednastavených politik
ukládání dat. To posune kvalitu a úspornost infrastruktury a aplikačních služeb
na jinou úroveň.
Administrátoři virtuální infrastruktury
už nebudou muset o každou změnu
prosit administrátory storage, ale k provisioningu VM a aplikací postačí změna
storage politik, na kterou zareaguje automatizační framework. Díky VVols odpadne LUN management, který administrátory tolik zatěžoval, a naopak dostanou možnost snadno ovládat operace,
jako jsou snapshoty, repliky nebo třeba

replikace a deduplikace na úrovni
jednotlivých VM,
respektive VMDK.
Stačí, aby storage administrátoři
nadefinovali katalog storage služeb
podle schopností
svého zařízení a administrátoři VM je
zařadili do politik.
Jednotlivé VM jsou
pak vytvářeny
automatizovaně.
HDS je exkluzivním partnerem VMwaru, a proto bude první, kdo dodá storage fungující s VVol frameworkem. Prvním na řadě bude Hitachi NAS (HNAS),
a to hned v okamžiku dostupnosti
vSphere na trhu, tedy v březnu. Bude následovat VSP G1000 a další ohlášení má
HDS v záloze. Pro starší storage může být
HNAS jediným způsobem, jak po upgradu hypervizoru začít používat VVols.
Postupem času bude funkčnost VVols
dostupná i pro nové FC a iSCSI systémy
HDS.

6. Nedisruptivní migrace
Nedisruptivní migrace storage systémů,
bez nutnosti vícenásobných odstávek
nebo opakovaných restartů je velkou
úlevou pro IT manažery, kteří by jinak
museli vyjednávat s vlastníky a uživateli
každé jednotlivé aplikace, kdy je možné ji
odstavit. Funguje i s virtualizovanými cizími systémy!
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ZAHLAVI

SLOVO MHM

CommVault
Společnost CommVault byla založena v roce 1988 jako součást skupiny Bellových laboratoří. Později byla vyčleněna jako strategická jednotka AT&T Network Systems. 22. května
1996 se CommVault stal nezávislou společností s 65 zaměstnanci. Od té doby společnost
prošla obrovským růstem a etablovala se jako lídr v oblasti správy a ochrany dat.
V roce 2014 společnost Gartner umístila CommVault na přední pozici ve svém magickém
kvadrantu v oblasti enterprise zálohovacích softwarů a integrovaných zařízení.
V současnosti má CommVault více než 17 500 zákazníků a je lídrem v oblasti správy
a ochrany dat.

Na hradbách MHM …
CommVault
Jan Srb, CommVault
Jak dlouho CommVault působí
v ČR?
CommVault je na trhu v České republice
od 1. 5. 2014.
Jak se CommVaultu daří v ČR ve
srovnání s ostatními pobočkami
v Evropě?
CommVault je v Evropě lídrem trhu,
stejně jako v USA. V České republice jsme
na začátku, nicméně již nyní navazujeme
na zkušenosti naší mateřské společnosti
a evropského zastoupení a máme meziroční nárůst.
Honzo, jak vypadá typický zákazník CommVaultu v ČR?
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Jsme schopni pokrýt celé spektrum trhu
od jednoduché virtuální infrastruktury
v menších firmách, ale typický zákazník
pochází z enterprise prostředí a používá
více způsobů ukládání dat od klasického
back‑upu na pásky přes deduplikaci na
zdroji, cíli, klonů a snapů diskového pole,
repliky až například po přesun dat do
cloudu ať již interního až po Microsoft či
Amazon.
Výjimečnou roli máme v poskytování
back‑upu či archivace v oblasti cloudových poskytovatelů, v CZ třeba GTS (společný zákazník s MHM). Máme strategické partnerství jak s HW partnery, jako
jsou HDS, NetApp, Dell, Huawei, Bull, Fujitsu a Oracle, tak s technologickými
partnery, jako jsou například Microsoft,
Novell, SAP, Citrix a VMware.
Co zákazníci oceňují na řešení od

CommVaultu nejvíce?
Celé spektrum funkcionalit (od deduplikace na zdroji po deduplikaci na cíli, CDP,
klasického back‑upu až po reporting)
v ceně jednoho SW, a tím i úsporu provozních nákladů (TCO) a vysokou návratnost investice (ROI). A naprostou nezávislost na HW platformě, takže při případné
obměně HW nenaruší funkčnost data

www.datavpeci.cz
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managementu, který mají poskytován
prostřednictvím programu CommVault
Simpana.
Co vás v nejbližších měsících čeká
za novinky v produktovém portfoliu?
Neustále přidáváme další funkcionality
jako nyní licence pro virtuální infrastrukturu, kde se licencuje bez ohledu
na kapacitu per virtuální server či na
socket fyzického serveru. Připravujeme
další novinky v release 10 Simpany 10
a další integraci s našimi technologickými partnery jako třeba užší archivaci
se SAP.
Proč se vám nejlépe spolupracuje
právě s MHM?
MHM má erudované technické specialisty a kompaktní obchodní tým s hlubokou znalostí trhu. MHM spolupracuje
s nejlepšími HW vendory na trhu, a tedy
jsme společně schopni dodat zákazníkům ucelené řešení s vysokou přidanou
hodnotou a optimalizovanými provozními náklady s vysokou dostupností SLA

Na hradbách
MHM...
CommVault

podle potřeby vybraného zákazníka.
A MHM také provozuje pro CV školicí

středisko pro region střední a východní
Evropy.

▸

ZjednodUšte sPrávU a PřístUP
k datůM ve vašeM Prostředí.

▸

efektivně cHraňte a sPravUjte data.

▸

Zlevněte ocHranU a ManageMent vašicH dat.

▸

MaxiMaliZUjte aUtoMatiZaci Při sPrávě dat.

▸

analyZUjte svá data, abyste byli scHoPni Získat jejicH skUtečnoU HodnotU.

▸

snižte náklady na storage až o 50 %.

Získejte až 50% zvýšení produktivity
se samoobslužným obnovením dat.
commvault je lídrem v magickém
kvadrantu společnosti gartner
pro rok 2014 v oblasti enterprise
zálohovacích softwarů a to již
4. rok po sobě.

MHM computer a. s.
U Pekáren 4/1309
Praha 10

Potřebujete čelit nárůstu
firemních dat?
Snižte náklady na správu až o 80%.
Se Simpana OnePass chraňte a archivujte
data až 2x rychleji. Snižte celkové roční
náklady na podporu až o 35%.

www.mhm.cz
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Rozhovor
s Miroslavem
Teichmanem

Proč tak dlouho MHM?
Než jsem přišel do MHM, stačil jsem vyzkoušet velkou českou firmu i nadnárodní korporaci a MHM mi vyhovuje nejvíc. Velikostí i přístupem lidí. A hlavně
složením pracovního kolektivu. V MHM
je poměrně nízká fluktuace, takže se tady
známe do morku kostí. A přesto nemám
pocit ponorkové nemoci. Naopak využívám toho, že dokážu velice dobře odhadnout, jak se kdo zachová. A ostatní
vědí, jak se zachovám já.
Jaké jsou tvé plány a očekávání do
budoucna?
Nějak ve svých pracovních plánech nejdu příliš nad rámec plánů MHM. Můj
osobní pracovní plán je tedy nečekaně
udělat všechno proto, aby byla firemní
očekávání naplněna.

Andrea Minaříková, Marketing manager

Ještě jsem ani nazačala psát
a napadá mě… Bond, James Bond.
Tak v MHM computer je to…
Tačman, Mirek Tačman. Mirek je
totiž velmi výraznou osobou naší
firmy. Málokdo mu říká Mirku
nebo pane Teichmane. Většinou
Tačmane nebo Tači.
Od samého začátku, co Tačmana
znám, mě prostě baví. Mirek vás
nikdy nenechá tzv. na holičkách,
Mirek pomůže, Mirek poradí, Mirek
zařídí, Mirek obtelefonuje, Mirek
prostě ví. Aby taky ne, ve firmě je
už 14 let a je vidět, že se to na něm
určitým způsobem podepsalo.
Ale v dobrém slova smyslu. Mirek
je opravdu parťák do nepohody,
nepokazí žádnou srandu, naopak
se ještě připojí.

Mirku, poodhal se našim
čtenářům…
Dětství jsem prožil na sídlišti v Ďáblicích,
krásné místo, všichni kamarádi kousek od
sebe. Pak přišel gympl a začal jsem objevovat krásu toulání se krajinou, spaní po
lesích, cancáky, usárny, ohnutý lžíce a sázení stromků v Jizerkách. Ale ve stejné
době jsem dostal první počítač, Atari
800. No a to asi ovlivnilo můj další život
více než to spaní v lese. Při vysoké škole
jsem začal pracovat nejen na stavbách,
ale už i v IT. Začínal jsem psaním soft-

Michal Bohata
S Mirkem se velmi dobře spolupracuje,
nechybějí mu úsměv pracovitého
mravenečka a ledový klid při řešení
krizových situací. Popravdě řečeno, už ani
nevím, jak dlouho u nás pracuje, což je
dobrá známka toho, že do kolektivu MHM
kvalitně zapadl.

14 /

www.datavpeci.cz

waru na zakázku a pak jsem dělal správu
IT.
Po škole jsem začal objevovat „velké“
IT. Nejprve ve společnosti APP jako product manager s odpovědností za SCO
Unix a posléze za SAP. A pak přišla kariéra obchodníka – nejprve v Unisysu
a od roku 2001 v MHM. V MHM jsem
kromě toho prošel i konzultační činností
a teď zastávám pozici presale and delivery managera. Ale pár svých oblíbených zákazníků jsem si ponechal
i nadále.

Kazimír Martynek
Je dobré mít vedle sebe člověka, který
neodmítne pomoc v kritické situaci
a dokáže se rychle postavit čelem
k problému. Jeho někdy trefný a humorný
nadhled je rovněž k nezaplacení a těžce
se hledá. V osobě Mirka Teichmana jsem
toto vše našel a jsem rád, že s ním mohu
spolupracovat.

Jaká byla tvoje vysněná práce?
Tak asi jsem nijak zvlášť nevybočoval, určitě tam proběhli třeba popeláři, hasiči
a tak. Ale vyhranit jsem se musel až ke
konci gymplu a tam už počítače začaly
hrát svoji roli.
Jaká rozhodnutí jsou pro tebe
v práci nejobtížnější?
Asi ta, kdy musím rozhodnout, kdo udělal ve své práci chybu.
Obtěžuje tě, když není něco uděláno pořádně?
No jasně! Snad neznám člověka, kterému
by to nevadilo.
Jak moc plánuješ?
Vnitřně jsem hodně plánovací typ. Mám
rád rozmyšleno, kdy se co udělá, od kolika, do kolika, jak se to udělá, všechno
zapsáno, domluveno nejlépe měsíc dopředu. A to nejen v práci, ale i v soukromí. No ale peklo je, že to nefunguje.
Jednak jsou lidi neorganizovaní a hlavně
v obchodě se vše mění na poslední
chvíli a je třeba reagovat rychle. Takže
abych to shrnul: plánuji dost, ale je to
k ničemu.
Jaký je tvůj oblíbený styl hudby?
Příliš nesleduji nejnovější hudební trendy
a trochu jsem zastydl v dobách minulých. Rád si pustím Sex Pistols, Clash,
Black Sabbath nebo AC/DC. Pokud jde
o tuzemské kapely, nejčastěji mne potkáte na koncertech Visacího zámku a Tří
sester. Ale samozřejmě nepohrdnu ani
další klasikou, jako jsou třeba Horkýže
Slíže, Garage, Doctor P.P., Iron Maiden,
Apocalyptica…

Petr Prager
Mirek dokáže dobře rozpoznat věci
podstatné, a tak umí odfiltrovat spoustu
„nepěkného“. Stejně tak ve vedení lidí
ví, kde může chtít víc a kde by zbytečně
přepínal strunu. Pracovat s ním
je prostě pohoda.

Jak odpočíváš?
Nejraději někde venku. Na kole, na lyžích,
na zahrádce před hospodou. Rád jezdím
do hor v každém ročním období.
Jaký je tvůj nejoblíbenější web?
Taková stálice jsou weby našich dodavatelů a zpravodajské weby. A pak se podle
sezony u mě střídají www.bike‑forum.cz
a www.jizerskaops.cz.
Co vzkážeš nám všem ostatním,
kteří tady s tebou chceme trávit třeba
i dalších 14 let?
Hlavně trpělivost, dobré nervy a těším se
na další společné roky, které budou určitě minimálně tak dobré jako ty
předešlé.

Lukáš Serafín
Na Mirkovi oceňuji především dvě
věci. Jeho odbornost a jeho osobnost.
Za dobu, po kterou v MHM působím,
jsem se na Mirka mohl pokaždé obrátit
a vždy se mi dostalo vstřícného přijetí
a fundované odpovědi s cennými podněty
pro mou práci.
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