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1 Simple для AWS Вступ та огляд  

В усьому тексті даного документу Товариство з обмеженою відповідальністю «СофтверВАН 
Україна» зазначається як SoftwareONE.  

Даний Каталог послуг містить опис елементів Послуги SoftwareONE Simple для AWS – з можливими 
змінами, що час від часу вносяться компанією SoftwareONE. 

Simple для AWS – це послуга передплати на основі використання, коли Замовник платить за 
споживання послуг AWS у міру їх використання. SoftwareONE надає комерційні послуги щодо 
виставлення рахунків, звітності, підтримки та інші додатково оплачувані послуги, обрані 
Замовником у Договорі про надання послуг та наведені нижче. 

Доступ Замовника до послуг AWS та їх використання здійснюється за умови прийняття Замовником 
Клієнтської угоди AWS, яку можна знайти за наступним посиланням: 
https://aws.amazon.com/agreement/. Замовник повинен прийняти Клієнтську угоду AWS перед 
отриманням доступу або використанням будь-яких Послуг SoftwareONE або послуг AWS. 

Отримуючи доступ та/або використовуючи послуги AWS, Замовник: (i) підтверджує, що він 
прочитав і зрозумів зміст Клієнтської угоди AWS; та (ii) приймає на себе зобов'язання відповідно до 
умов угоди та погоджується дотримуватися її умов.  

Компанія SoftwareONE є авторизованим комерційним реселером послуг AWS відповідно до умов 
Програми постачання рішень. 

Компанія SoftwareONE надає додаткові послуги та опції, описані нижче. 

Послуги SoftwareONE складаються з набору основних послуг та опціональних додаткових послуг. 

Основні послуги: 

• Покращення функції виставлення рахунків AWS 

• Інтелектуальна платформа керування витратами PyraCloud 

• Управління послугами для оптимізації витрат та покращення якості послуг* 

• Оптимізація витрат за допомогою GorillaStack безкоштовно протягом дванадцяти (12) 
місяців 

• Супровід нових клієнтів Менеджером з питань успішного обслуговування 

*Тільки для клієнтів з Преміальною підтримкою 

Варіант підтримки: 

• Simple для AWS з Преміальною підтримкою 

Опціональні додаткові послуги 

• Додаткові пакети рішень 

• Додаткові керовані послуги 

• Доступ до Модуля подій у реальному часі Gorilla Stack   

 

https://aws.amazon.com/agreement/
https://aws.amazon.com/partners/solution-provider/


  

     

 

Кожна з цих Послуг описана у нижченаведених розділах. 

 

 



  

     

 

2 Основна послуга Simple для AWS  

Simple для AWS складається з наступних Основних послуг, описаних нижче: 

• Покращення функції виставлення рахунків AWS 

• Інтелектуальна платформа керування витратами PyraCloud 

• Управління послугами для оптимізації витрат та покращення якості послуг* 

• Оптимізація витрат за допомогою GorillaStack 

• Супровід нових клієнтів та допомога у перенесенні існуючого облікового запису 

*Тільки для клієнтів з Преміальною підтримкою 

2.1 Покращення функції виставлення рахунків AWS 

Пропозиція Опис 

Покращення 
функції 
виставлення 
рахунків AWS 

Компанія AWS виставлятиме SoftwareONE рахунки за всі витрати за 
використання послуг та підтримку Замовника. 
 

Розширене та консолідоване представлення облікових записів AWS. 
Перенесення облікового запису до SoftwareONE: виставлення 
рахунків з опціями місцевої валюти та місцевих податків. 

Встановлення цін 
для Замовників  

Встановлення цін для Замовників ґрунтується на фактичному рівні 
використання AWS на певну дату. Всі ціни, опубліковані AWS, вказані у 

доларах США. Усі конвертації у валюту виставлення рахунків за 
місцем знаходження власника Замовника базуються на фіксованому 
щоденному обмінному курсі, що визначається Групою з міжнародних 
фінансів SoftwareONE. Компанія SoftwareONE докладе розумних 
зусиль для надання точних цін на основі інформації, доступної на 

момент запиту Замовника. 

Зарезервовані 
віртуальні вузли та 
покупки на 
маркетплейсі AWS 

Зарезервовані віртуальні вузли допомагають заощадити гроші, 
прийнявши на себе зобов'язання щодо використання певних 
ресурсів AWS на один (1) або три (3) роки. Зарезервовані віртуальні 

вузли оплачуються або: (i) щомісячно протягом усього терміну; або (ii) 
авансом за увесь термін. Ціни можуть змінюватись в залежності від 
різних факторів, таких як, окрім іншого, регіон, місцезнаходження 
власника Замовника та обраний термін. 

Зміни зарезервованих віртуальних вузлів дозволені шляхом купівлі 

нового зарезервованого віртуального вузла строком на один (1) або 
три (3) роки за умови мінімальної залишкової пропорційної вартості 
поточного зарезервованого віртуального вузла, обраного для зміни.  



  

     

 

За анулювання зарезервованих віртуальних вузлів стягується штраф 
відповідно до умов та правил ціноутворення зарезервованих 
віртуальних вузлів AWS.  

Компанія SoftwareONE докладе розумних зусиль для відправлення 
Замовнику повідомлення не менше ніж за тридцять (30) календарних 
днів до закінчення терміну підписки, щоб дозволити Замовнику 
продовжити підписку на Зарезервований віртуальний вузол та/або 
Передплату на хмарний обліковий запис AWS. 

Придбання продуктів сторонніх виробників через підписку 
Замовника регулюється тарифами та умовами оплати, 
встановленими на платформі, де вони доступні для придбання 
(наприклад, «Маркетплейс AWS»). Компанія SoftwareONE не несе 
відповідальності за будь-які додаткові витрати або умови надання 
пільг на оплату таких покупок. 

2.2 Управління витратами PyraCloud 

Пропозиція Опис 

PyraCloud 
PyraCloud, власна цифрова платформа компанії SoftwareONE, 
дозволяє організаціям впроваджувати процес керування портфелем 
програмного забезпечення та хмарних технологій 

Модуль управління 
витратами у хмарі 
PyraCloud 

Модуль управління витратами у хмарі PyraCloud надає єдину 
платформу для допомоги Замовнику в управлінні витратами на 
декількох хмарних ресурсах і дозволяє: 

• Аналізувати та оптимізовувати бюджет та витрати 
• Виявляти, структурувати та здійснювати управління хмарними 

ресурсами 
• Визначати бізнес-підрозділи та співставляти ресурси з цими 

бізнес-підрозділами 
• Складати бюджети для бізнес-підрозділів 

• Проводити розподіл витрат на загальні хмарні ресурси 
• Проводити списання витрат на хмарні ресурси на бізнес-

підрозділи 

Супровід 

Налаштовувати доступ до PyraCloud для призначених користувачів та 
проводити початкове навчання користувачів, як описано в Розділі 
Error! Reference source not found. Супровід нових клієнтів. 

Доступ та використання PyraCloud здійснюється за умови прийняття 
та дотримання Замовником Умов використання PyraCloud, доступних 
за адресою www.pyracloud.com   

https://aws.amazon.com/ec2/pricing/reserved-instances/pricing/
https://aws.amazon.com/ec2/pricing/reserved-instances/pricing/
http://www.pyracloud.com/


  

     

 

2.3 Управління послугами 

2.3.1 Управління послугами для Simple для AWS  

Пропозиція Опис 

Управління 
послугами 

Менеджери з питань успішного обслуговування SoftwareONE 
допомагатимуть лише під час супроводу нових клієнтів при 
впровадженні системи 

Супровід нових 
клієнтів 

Зустріч з Авторизованими контактними особами Замовника для 
ознайомлення команди з Simple для AWS, як описано в розділі 2.5 
«Супровід нових клієнтів». 

2.3.2 Управління послугами для Simple для AWS з Преміальною підтримкою 
(кероване хмарне сховище) 

Замовляючи підтримку, клієнти отримують наступні послуги. 

Пропозиція Опис 

Управління 
послугами 

Менеджери з питань успішного обслуговування SoftwareONE оцінюються за 
ступенем задоволеності Замовників. У ході структурованих бізнес-оглядів 
вони надають інформацію про інциденти та запити на обслуговування, 

повідомляють про виконання SLA (узгоджений рівень якості надання 
послуги) та відзначають будь-які тенденції або висновки, які можна зробити з 
попередніх взаємодій.  

Технічні та архітектурні консультації та підтримка (ключові показники 
ефективності) при внесенні змін до середовища AWS Замовника щодо: 

• Архітектурної структури (каркасу веб-додатків):  

o Оптимізація витрат 

o Операційна ефективність 

o Управління конфігурацією та безпеки 

• Надання консультацій та рекомендацій про те, як 
Замовник може ефективніше використовувати свою хмарну 

платформу AWS 

Супровід нових 
клієнтів 

Зустріч з Авторизованими контактними особами Замовника для 
ознайомлення команди з Simple для AWS, як описано в розділі 2.5 «Супровід 
нових клієнтів».  



  

     

 

Надання технічної підтримки та рекомендацій Авторизованій контактній 
особі (особам) Замовника в процесі переходу на нову систему 

Підняття 
інцидентів та 
запитів на 
обслуговування 

Всі інциденти та запити на обслуговування Замовники направляють до 
служби підтримки SoftwareONE, як зазначається під час надання Супроводу 
нових клієнтів. Команда підтримки SoftwareONE самостійно вирішує 
проблему 

Ескалація 
інцидентів 

Менеджер з питань успішного обслуговування може забезпечити ескалацію 
та комунікаційну підтримку у робочий час для інцидентів E1 та P1 та запитів 
на обслуговування S1 за запитом Замовника  

Надання додаткової технічної підтримки та допомоги щодо ескалації 
інцидентів, включаючи ескалацію інцидентів постачальниками 

Регулярна 
нарада з огляду 
бізнесу 

Онлайн-конференція, що проводиться кожні два (2) місяці з призначеними 
Авторизованими контактними особами ІТ-адміністратора та Адміністратора з 
питань договорів  

Надання технічних рекомендацій та порад щодо існуючих послуг AWS 
Замовника 

Надання технічних рекомендацій та консультацій щодо придатності 
майбутніх робочих навантажень та міграції у хмару 

2.4 Оптимізація витрат за допомогою GorillaStack  

Пропозиція Опис 

GorillaStack Надання Замовнику доступу до модуля оптимізації витрат GorillaStack  

Супровід 
Налаштування доступу користувачів до GorillaStack та прив'язки до 
облікових записів AWS Замовника  
Забезпечення початкового навчання призначених користувачів 

Винятки 
Керовані послуги, пов'язані з платформою, усунення несправностей 
та професійні послуги 

Взаємозв'язки 
Використання GorillaStack для самообслуговування контактами 
особами, призначеними Замовником  

Умови 
використання 

За винятком розділів 6, 8.1, 8.2 та 8.3 Стандартних положень та умов 
надання послуг (як визначено в цьому документі), які не 
застосовуються (при цьому Стандартні положення та умови надання 
послуг інтерпретуються відповідним чином), отримуючи доступ та 
використовуючи GorillaStack Замовник приймає на себе зобов'язання 
відповідно до умов та погоджується дотримуватися умов надання 
послуг GorillaStack, які можна знайти за наступним посиланням: 
Стандартні положення та умови надання послуг.  

https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/gorillastack-public/StandardTermsandConditionsofService.pdf


  

     

 

2.5 Супровід нових клієнтів та допомога у перенесенні існуючого 
облікового запису 

Пропозиція Опис 

Сеанс Супроводу 
нових клієнтів 

Команда SoftwareONE із супроводу нових клієнтів проведе сеанс 
супроводу нових клієнтів для призначеної Авторизованої контактної 
особи (осіб), щоб продемонструвати функціональність PyraCloud, 
GorillaStack та Єдиної служби підтримки в режимі он-лайн. Він 
включає в себе: 

• Планування ознайомчого сеансу із супроводу нових клієнтів для 

призначеної Авторизованої контактної особи (осіб)  

• Забезпечення двох (2) годинних сеансів із супроводу нових 
клієнтів для призначеної Авторизованої контактної особи (осіб) за 
допомогою рішення для конференц-зв'язку SoftwareONE 

• Надання облікових даних призначеній Авторизованій контактній 

особі (особам) для використання інструментів керування ІТ-
послугами: Єдина служба підтримки в режимі он-лайн та 
PyraCloud 

• Надання URL-адреси доступу, адреси електронної пошти та 
номера телефону призначеній Авторизованій контактній особі 
(особам) 

• Налаштування доступу користувачів до GorillaStack, прив'язка до 
облікових записів AWS Замовника та проведення тренінгу щодо 
підвищення обізнаності користувачів GorillaStack для 
призначених користувачів. Це може бути реалізовано у вигляді 
окремого сеансу тривалістю одну (1) годину. 

Перенесення 
існуючого 
облікового запису 
AWS 

Якщо не зазначено інше, існуючі облікові записи клієнтів AWS будуть 
перенесені до загального облікового запису головного платника 
SoftwareONE AWS 

Пакет рішень 

Для клієнтів, які обрали пакет рішень, команда SoftwareONE із 
хмарного постачання складе графік та здійснюватиме виконання 
відповідного завдання. Детальну інформацію про обсяг і 
взаємозв'язки можна знайти у розділах нижче, які стосуються 

обраного пакету рішень: 

• Хмарний стартовий пакет (Розділ 4.1.1) 



  

     

 

• Пришвидшений хмарний стартовий пакет (Розділ 4.1.2) 

• Стартовий пакет FinOps (Розділ 4.1.3Error! Reference source not 
found.) 

Винятки 
• Усі інші роботи або послуги, не зазначені у включених опціях, 

виключені 

Взаємозв'язки 

• Замовник повинен сприяти присутності призначеної 
Авторизованої контактної особи (осіб) на запланованому сеансі 
(сеансах) із супроводу нових клієнтів 



  

     

 

3 Варіанти підтримки Simple для AWS  

Замовник може обрати один з наведених нижче варіантів підтримки для кожного облікового 
запису AWS, що передається SoftwareONE. Варіанти підтримки застосовуються на рівні облікового 

запису AWS, тому Замовник може використовувати різні рівні підтримки для своїх облікових 
записів. 

3.1 Підтримка Simple для AWS 

Цей розділ містить детальну інформацію про обсяг Послуги, якщо Замовник обрав SoftwareONE 
для забезпечення рівня підтримки Simple для AWS для своїх облікових записів AWS. Цей варіант 
забезпечує підтримку лише на рівні облікового запису AWS (без технічної підтримки). 

Пропозиція Опис 

Підтримка Simple 
для AWS 

SoftwareONE буде відповідати на запити щодо Облікового запису 
AWS, подані Замовником через його Авторизованих контактних осіб 

Обсяг 

• Запити, пов'язані з обліковими записами AWS, та запити на 
обслуговування 

• Запити щодо виставлення рахунків та звітності AWS 

Години роботи 24 x 5 

Контактна особа 

• Телефон, адреса електронної пошти або Єдина служба підтримки 
в режимі он-лайн 

• Запити щодо виставлення рахунків слід направляти місцевому 
торговому представнику 

Підтримка 
інцидентів 

Необмежено 

Авторизовані 
контактні особи 

П'ять (5) 

Запит на 
обслуговування 

• Посібник з налаштування облікових записів, користувачів та 
ролей AWS 

• Застосування обмежень на послуги на рівні облікового запису 

• Інциденти PyraCloud 

• Інциденти GorillaStack 

• Запити щодо виставлення рахунків через місцевого торгового 

представника 



  

     

 

Винятки 
Усі інші роботи або послуги, не зазначені у включених опціях 
Наприклад, дії щодо підтримки, включені до варіантів Преміальної 
підтримки 

 

  



  

     

 

3.2 Simple для AWS з Преміальною підтримкою (кероване хмарне 
сховище) 

Цей розділ містить детальну інформацію про обсяг Послуги, якщо Замовник обрав SoftwareONE 
для забезпечення Преміальної підтримки Simple для AWS.  

Цей варіант включає всі функції Преміальної підтримки Simple для AWS з додаванням E1 - 

реагування на надзвичайну подію протягом ≤15 хвилин, додаткового спеціалізованого Управління 
з питань успішного обслуговування, як описано у 2.3 та підтримки хмарних робочих навантажень 
Замовника, як описано у Каталозі послуг, пов'язаних з керованим хмарним сховищем, який можна 
знайти за наступним посиланням: Каталог послуг 

3.3 Необхідні дозволи на послуги 

Для того, щоб SoftwareONE могла надавати Послуги, потрібні наступні дозволи та ролі. Якщо ці 
дозволи або ролі будуть змінені або видалені з облікових записів AWS Замовника, SoftwareONE 
не зможе надавати Послуги, зазначені в цьому Каталозі та Договорі про надання послуг:  

Послуга Опис 

Доступ до IAM-ролей 
агента з 
виставлення 
рахунків 

Послуга з виставлення рахунків SoftwareONE збирає всі дані, пов'язані 
з виставлення рахунків, використовуючи позасерверного агента з 
виставлення рахунків. Цей агент з виставлення рахунків спочатку 

розгортається у кореневому каталозі основного облікового запису за 
допомогою дозволу CloudFormation на СТВОРЕННЯ. Після 
розгортання агента, агент з виставлення рахунків відправляє 
білінгові дані до ділянки пам'яті S3, де зберігаються всі білінгові дані. 
Лямбда-функція агента з виставлення рахунків матиме дозвіл на 
запуск лише Лямбда-функції AWS в основному обліковому записі для 

Доступу для ПЕРЕГЛЯДУ щодо послуг AWS Cost Explorer, AWS 
Organization, SNS та CloudWatch  

Дозвіл тегів для 
розширених функцій 
автоматизації 
PyraCloud 
 

Служба керування витратами PyraCloud потребує лише дозвіл ТІЛЬКИ 
ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ для створення звітів та візуалізації даних. Якщо 
Замовник хоче використовувати Розширену функцію управління 
тегами PyraCloud, знадобляться такі додаткові дозволи: Дозвіл на 
створення, видалення та оновлення тегів  

Дозвіл на хмарну 
підтримку (лише 
Преміальна 
підтримка) 

Клієнтам Преміальної підтримки SoftwareONE необхідно надати 
доступ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ до AWS CloudWatch, AWS CloudTrail, 
AWS CloudWatch Logs, AWS Console та AWS Security Hub. Команда 
Єдиної служби хмарної підтримки SoftwareONE використовуватиме 
роль IAM для доступу до AWS 

https://www.softwareone.com/-/media/publishing-documents/swo-cloud-platform-services-aws-service-catalog-en.pdf


  

     

 

Дозвіл на інструмент 
ведення журналу 
хмарної підтримки 
(тільки для 
Преміальної 
підтримки) 

 

Клієнтам Преміальної підтримки SoftwareONE необхідно надати 
доступ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ до AWS CloudWatch, AWS CloudTrail, 
AWS GuardDuty та AWS CloudWatch Logs API, щоб дозволити системі 
моніторингу подій AWS компанії SoftwareONE збирати дані про 
сигнали тривоги та метричні дані AWS CloudWatch  



  

     

 

4 Додаткові послуги 

4.1 Пакети рішень  

Пакети рішень – це набір одноразових консультаційних модулів або модулів постачання, які 
можуть бути надані у якості Опціональних додаткових послуг в рамках початкового постачання 
Simple для AWS. Замовник може обрати Пакет рішень для включення до підписки Simple для AWS 
у Договорі про надання послуг. Окремі пакети рішень описані нижче. Пакети рішень будуть готові 

протягом трьох (3) місяців з моменту підписання Договору про надання послуг Simple для AWS.  

4.1.1 Хмарний стартовий пакет 

Хмарний стартовий пакет призначений для клієнтів, які тільки розпочали свою «подорож у хмарні 
сервіси». Пакет складається зі стартового сеансу, семінару з основ управління, на якому ви 
дізнаєтесь, як запровадити захисні обмеження щодо витрат та безпеки, виявлення та оцінку 

серверів для порівняння сукупної вартості володіння локальних робочих навантажень з 
хмарними, надання базової платформи AWS та презентації результатів, рекомендацій та наступних 
кроків. 

Хмарний стартовий пакет складається з наступних модулів: 

• Основи управління (подробиці) 

• Виявлення та оцінка сервера (подробиці) 

• Базова платформа (подробиці) 

4.1.2 Пришвидшений хмарний стартовий пакет 

Клієнти, які вже почали використовувати хмару, але хочуть прискорити та вдосконалити свій підхід 

до використання та впровадження. Пакет включає оцінку з продуманою архітектурою AWS, 
виявлення та оцінку серверів для порівняння сукупної вартості володіння при перенесенні 
робочих навантажень з локального середовища у хмару, доказ ефективності оптимізації витрат на 
хмару та презентації результатів, рекомендацій та наступних кроків. 

Пришвидшений хмарний стартовий пакет складається з наступних модулів: 

• Оцінка з продуманою архітектурою  (подробиці) 

• Виявлення та оцінка сервера (подробиці) 

• Досвід платформи FinOps та доказ ефективності оптимізації витрат (подробиці) 

4.1.3 Стартовий пакет FinOps 

Стартовий пакет FinOps призначений для клієнтів, які вже використовують AWS і хотіли б 

зрозуміти, як вони можуть покращити управління фінансами у хмарі («FinOps»). Пакет складається 
з семінару з діагностики FinOps та оцінки можливостей під керівництвом консультанта, 

https://www.softwareone.com/-/media/publishing-documents/swo-cloud-platform-services-aws-service-catalog-en.pdf
https://www.softwareone.com/-/media/publishing-documents/swo-cloud-platform-services-aws-service-catalog-en.pdf
https://www.softwareone.com/-/media/publishing-documents/swo-cloud-platform-services-aws-service-catalog-en.pdf
https://www.softwareone.com/-/media/publishing-documents/swo-cloud-platform-services-aws-service-catalog-en.pdf
https://www.softwareone.com/-/media/publishing-documents/swo-cloud-platform-services-aws-service-catalog-en.pdf
https://www.softwareone.com/-/media/publishing-documents/swo-cloud-platform-services-aws-service-catalog-en.pdf


  

     

 

покрокового керівництва щодо досвіду платформи FinOps, доказу ефективності оптимізації витрат 
на хмару та презентації результатів, рекомендацій та наступних кроків. 

Стартовий пакет FinOps складається з наступних модулів: 

• Оцінка діагностики FinOps (подробиці) 

• Досвід платформи FinOps та доказ ефективності оптимізації витрат (подробиці) 

4.2 Керовані послуги  

Наступні додаткові керовані послуги можуть бути додані до послуги Simple для AWS Замовника 
відповідно до вибору, здійсненого у Договорі про надання послуг. 

4.2.1 Керований Покращений FinOps 

У зв'язку зі значним зростанням впровадження хмарних послуг та витрат на них більшість 
організацій стикаються з підвищеними складностями при здійсненні управління витратами та 
підвищенні цінності інвестицій у хмарні технології.   

 FinOps допомагає Замовнику використовувати можливості хмари, мінімізуючи ризик надмірного 
використання, відсутність видимості та інших проблем, пов'язаних із використанням хмари. 
FinOps – це процес введення звітності щодо витрат на хмарні послуги та прийняття рішень на 
основі даних, щоб допомогти Замовнику у (i) прогнозуванні майбутніх витрат, (ii) оптимізації 
хмарного простору та (iii) узгодженні комерційних умов з постачальниками хмарних послуг.  

Пропозиція Керованої послуги FinOps від SoftwareONE складається з модулів PyraCloud FinOps та 
консультаційних послуг SoftwareONE у якості постійної послуги протягом усього терміну дії 
Договору про надання послуг. 

Послуга FinOps включає щомісячну підтримку з боку технічного менеджера з питань успішного 
обслуговування: 

• Управління витратами 

• Оптимізація витрат на хмару 

• Огляд діагностики FinOps 

• Рекомендації Консультанта щодо платформи 

• Відповідність вимогам Центру інтернет-безпеки (CIS) 

У наступному огляді наведено додаткові послуги, що надаються в рамках Покращеного FinOps. 

Пропозиція Simple для AWS 
Simple для AWS з 

Покращеним FinOps 

Діагностика FinOps   

https://www.softwareone.com/-/media/publishing-documents/swo-managed-finops-service-catalog-en.pdf
https://www.softwareone.com/-/media/publishing-documents/swo-cloud-platform-services-aws-service-catalog-en.pdf


  

     

 

Огляд поточних фінансових 
операцій 

 □ 

Звіт з рекомендаціями та 
стратегічним планом перетворень 

 □ 

Управління витратами   

Панель управління витратами 

PyraCloud 
□ □ 

Бюджет, оповіщення, облік витрат Рекомендації Рекомендації + реалізація 

Тегування ресурсів Рекомендації Рекомендації + реалізація 

Тегування додатків Рекомендації Рекомендації + реалізація 

Оптимізація витрат   

Платформа FinOps Попередній перегляд Повний доступ 

Рекомендації щодо правильного 
визначення обсягу 

• Зарезервовані 
віртуальні вузли 

• Зарезервовані віртуальні 
вузли 

• Надайте власну 
ліцензію* 

• Автоматизація у 

неробочий час 

Рекомендації щодо правильного 
розрахунку вартості 

• Правильне 
визначення обсягу 

• Втрачені ресурси 
• Віртуальні машини, 

що не 
використовуються 

• Правильне визначення 
обсягу 

• Втрачені ресурси 
• Віртуальні машини, що 

не використовуються 
• Міжрегіональна 

оптимізація 
• Модернізація 

віртуальних вузлів 
• Неприєднане сховище 

Служба усунення порушень 
оптимізації витрат на хмару 

- 2 рази на рік 

Управління з питань успішного 
обслуговування 

  

Знання технічного рівня платформи Фундаментальний  Технічний 



  

     

 

Виділене розташування для 
спрощеного управління 
зберіганням інформації 

Глобальна команда В регіоні 

Бізнес-огляди Щоквартально Щомісячно 

Заходи щодо усунення порушень - 
Визначені години 

консультацій 

Операційна ефективність   

Огляд архітектури  Так 

Підтримка щодо усунення 
порушень 

 
Так 

Безпека   

Рекомендації щодо безпеки 
платформ 

 Центр інтернет-безпеки (CIS) 

Впровадження політик CIS  Так 

Підтримка щодо усунення 
порушень 

 Так 

* лише для продуктів Microsoft 

Область застосування послуги Покращеного FinOps докладніше описана тут. 

4.2.2 Керовані хмарні послуги 

Послуга SoftwareONE з управління хмарним сховищем допомагає Замовнику максимізувати 

віддачу від інвестицій у хмару за рахунок активної оптимізації витрат, управління конфігурацією 
безпеки та операційної ефективності.  

Послуга знімає тягар традиційних операцій з технічного обслуговування та спрямована на 
покращення та оптимізацію хмарного середовища. Інтегрована послуга Управління змінами 
спрямована на забезпечення контролю та узгодженості хмарних обчислень Замовника, 

мінімізацію розростання та підвищення стабільності.  

Рахунки виставляються на підставі використання Послуги у попередньому місяці з 
використанням даних про споживання у режимі реального часу.  

Менеджер з питань успішного обслуговування SoftwareONE визначатиме, стимулюватиме та 
автоматизуватиме результати у хмарних розгортаннях Замовника, використовуючи 
інтегрований операційний інструментарій та платформу PyraCloud від SoftwareONE, щоб 

допомогти Замовнику контролювати свої витрати. 

https://www.softwareone.com/-/media/publishing-documents/swo-managed-finops-service-catalog-en.pdf


  

     

 

Послуга складається з наступних гнучких модулів, які можуть бути включені/відключені шляхом 
подання запиту на зміну та прийняття пропозиції: 

• Моніторинг платформи 

• Управління резервним копіюванням 

• Управління внесенням виправлень 

Область застосування Керованих хмарних послуг докладніше описана тут. 

4.3 Стандартизовані послуги 

Наступні Опціональні додаткові керовані послуги можуть бути додані до послуги Simple для AWS 

Замовника відповідно до вибору, здійсненого у Договорі про надання послуг. 

4.3.1 Оптимізація витрат GorillaStack 

GorillaStack – це платформа автоматизації оптимізації витрат компанії SoftwareONE. Платформа 
автоматизує управління адаптаційною здатністю та відходами шляхом циклічного увімкнення та 

вимикання машин, збільшення та зменшення масштабу інфраструктури та видалення 
невикористовуваних та недостатньо використовуваних ресурсів. Попередньо налаштовані 
правила призначені для оптимізації хмарних ресурсів та контролю витрат у AWS та Azure. 
Замовник може обрати потрібні йому правила, а також час та місце виконання робочого процесу. 
Кодування не потрібне.  

Нижче наведено приклади правил оптимізації витрат, які можна налаштувати: 

• Збільшення та зменшення масштабу інфраструктури залежно від попиту 

• Вимкнення непотрібних обчислень / баз даних 

• Видалення невикористовуваних / недостатньо невикористовуваних ресурсів, таких як 
резервне копіювання 

• Видалення від'єднаних об'ємів сховища 

• Видалення втрачених образів для локального розгортання 

• Відключення від'єднаних IP-адрес 

• Планування змін автоматичного масштабування 

• Планування налаштувань автомасштабування 

• Планування віртуальних машин 

 

 

https://www.softwareone.com/-/media/publishing-documents/swo-managed-cloud-service-catalog-en.pdf
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