
PŘÍPADOVÁ STUDIE 
Platforma PyraCloud pomáhá společnosti Quadient řídit a optimalizovat 
spotřebu cloudových služeb Microsoft Azure

Potřeba zákazníka

Od roku 2012 vyvíjí Quadient svá řešení v cloudové 
platformě Microsoft Azure, kde rovněž provozuje 
svoje interní IT. Díky úspěšnému rozvoji firmy každým 
rokem exponenciálně roste její spotřeba cloudových 
zdrojů Azure. Jelikož jsou cloudové služby Microsoft 
Azure využívány v různých odděleních a na stále 
více projektech, není pro společnost Quadient 
snadné udržet si přehled o čerpání služeb Azure 
a kontrolu nad souvisejícími náklady. Firma proto 
hledala možnost, jak svoje prostředí v Microsoft Azure 
efektivně řídit.   

O společnosti Quadient s.r.o. 
Společnost Quadient s.r.o. je původně švýcarská firma, 
která se zabývá vývojem softwaru pro návrh, kompozici 
a produkci personalizovaných dokumentů v oblasti 
komunikace firem se zákazníky. Pobočky společnosti 
Quadient se nacházejí téměř po celém světě, zejména 
pak v Evropě, USA, Kanadě, Latinské Americe, Asii 
a Austrálii. V České republice má Quadient svá 
vývojová centra v Hradci Králové, Olomouci a Ostravě.

 › Instituce: Quadient s.r.o.

 › Webové stránky: www.quadient.com

 › Působnost: Česká republika

 › Odvětví: Vývoj softwaru

„Naše spotřeba služeb Azure již 
několik let v řadě exponenciálně 
roste. Spravujeme v Azure 
rozsáhlé cloudové prostředí, ale 
postrádali jsme globální nástroje 
na reporting a efektivní řízení 
spotřeby a souvisejících nákladů 
na cloud. Platforma PyraCloud 
od SoftwareONE je přesně 
takovým řešením.“

Marek Podlešák, ICT Team Leader společnosti 
Quadient
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Projekt probíhal v následujících fázích:

1. Analýza prostředí Microsoft Azure

 › Zjištění současného způsobu a rozsahu využívání 
služeb Azure

 ›  Definice potřeb zákazníka na reportování a řízení

2. Návrh nové architektury

 ›  Nastavení nových procesů a řízení prostředí Azure

 ›  Vytvoření reportů spotřeby cloudových prostředků

Výzvy projektu 

 ›  Rozsáhlé cloudové prostředí jednoho z největších českých zákazníků Microsoft Azure

 ›  Požadavek na detailní reporting spotřeby Azure s rozkladem na oddělení a projekty

 › Optimalizace procesu nákupu cloudových služeb a jejich spotřeby

Řešení SoftwareONE

Pro správu rozsáhlého prostředí společnosti Quadient v rámci cloudové služby Microsoft Azure použila 
společnost SoftwareONE svoji vlastní platformu PyraCloud. Ještě před nasazením platformy PyraCloud 
provedli specialisté SoftwareONE detailní analýzu rozsáhlého prostředí Azure společnosti Quadient, aby 
získali přehled o čerpaných cloudových službách.

Při následném nasazení platformy PyraCloud byly označeny jednotlivé služby Microsoft Azure, čerpané 
společností Quadient, a náklady na jejich spotřebu byly rozděleny na konkrétní oddělení a projekty. Díky 
tomu lze nyní snadněji sledovat náklady na provoz vlastní infrastruktury IT, stejně jako na vývoj nebo 
projekty pro jednotlivé zákazníky společnosti. Velmi důležitá je také možnost odhalení nechtěné nebo 
zbytečné spotřeby a související úspora nákladů. V rámci platformy PyraCloud byly nastaveny reporty 
spotřeby cloudových služeb, na jejichž základě lze sledovat a rovněž i plánovat náklady na Microsoft 
Azure. Platforma PyraCloud je zároveň připravena na budoucí možnost rozšíření o sledování spotřeby 
cloudových služeb dalších poskytovatelů, kde může Quadient provozovat vlastní IT infrastrukturu nebo 
řešení pro své zákazníky. Všem uživatelům platformy PyraCloud ve společnosti Quadient byla přidělena 
přístupová oprávnění dle jejich rolí a tito noví uživatelé byli proškoleni v práci s nástroji na sledování 
a řízení spotřeby cloudových služeb.

Prostřednictvím platformy PyraCloud lze rovněž nakupovat a aktivovat nové služby Microsoft Azure, 
což pro společnost Quadient znamená optimalizaci a zjednodušení procesu nákupu. Pořízení dalších 
služeb Azure je nyní rychlejší a probíhá přímo v prostředí platformy PyraCloud. 
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3. Nasazení platformy PyraCloud

 ›  Definice rolí a kompetencí zaměstnanců

 ›  Zavedení kompletního řízení spotřeby cloudových 
služeb

 › Zaškolení administrátorů



Přínosy pro zákazníka 

01 Úspora nákladů na cloudové služby díky 
sledování a řízení prostředí Microsoft Azure

02 Detailní reporting a možnost rozdělení 
nákladů na cloud mezi oddělení, týmy 
a projekty

03 Optimalizace procesů při využívání cloudové 
platformy Azure a nákupu nových služeb

„PyraCloud od SoftwareONE nám umožňuje sledovat čerpání služeb Azure až na 
úroveň jednotlivých oddělení, týmů a projektů. V rámci monitoringu spotřeby 
cloudu jsme odhalili zbytečně běžící instance cloudových serverů i další oblasti 
neefektivního využívání Azure vedoucí ke zbytečným nákladům. Na základě 
výstupů z reportingu můžeme naši spotřebu cloudových služeb také lépe 
plánovat.“

Marek Podlešák, ICT Team Leader společnosti Quadient

Naše služby

PyraCloud

PyraCloud umožňuje provádět komplexní proces 
správy softwaru a cloudového portfolia v rámci jedné 
platformy, snížit celkové výdaje a maximalizovat 
hodnotu investic do softwaru ve vaší organizaci. Díky 
tomuto nástroji získáte kontrolu nad smlouvami 
a kontrakty, jednotný sofistikovaný reporting, přehled 
rozpočtů a jejich čerpání v reálném čase, včetně 
ochrany proti jejich přečerpání.

Azure Governance

Naše služba Azure Governance představuje 
jednorázovou službu zahrnující analýzu IT prostředí 
a následný návrh doporučení pro optimální řízení 
platformy Microsoft Azure ve vaší organizaci. Cílem 
služby je připravit komplexní cloudovou vizi popisující 
proces transformace do veřejného cloudu při využití 
stávajících  on-premise aplikací ve vaší organizaci, včetně 
definice přínosů a finanční náročnosti celého procesu.

SoftwareONE je nezávislá globální společnost se švýcarskými 
kořeny působící již od roku 1985 na trhu technologických řešení 
jako lídr inovací ve službách správy softwarového portfolia klientů, 
licencování softwaru a cloudových řešení a služeb. Zastupujeme 
výrobce softwaru, kteří jsou špičkami ve svém oboru, a zajišťujeme 
odbornou obchodní, konzultační a technologickou podporu svým 
zákazníkům díky více než 8 300 odborníkům v 90 zemích světa. 

SoftwareONE Czech Republic s.r.o.
Vyskočilova 1410/1
140 00 Praha 4

T: +420 241 405 297
E: info.cz@softwareone.com
W: www.softwareone.cz

  KONTAKTUJTE NÁS
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