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SmartCLOUD™ pilvandmetöötluslahendus põhineb CITIC Telecomi operaatoriklassi 
andmekeskustel ning töötab koos pilve- (Cloud Operations Centers, COC), võrgu- 
(Network Operations Centers, NOC) ja turbekeskustega (Security Operations 
Centers, SOC). Klientide usaldust vääriva pilvetaristu loomiseks on CITIC Telecom 
CPC andmekeskused välja teeninud 5 ISO sertifikaati, sh kvaliteedijuhtimissüsteemi 
ISO9001, keskkonnajuhtimissüsteemi ISO14001, infotehnoloogia teenusehalduse 
süsteemi ISO20000, pilvteenuste infoturbekontrolli ISO27017 ning infoturbe 
halduse süsteemi ISO27001.

Teame, et turvalisus on kõigile ettevõtetele esimene prioriteet, millega tuleb arvestada 
igal tasemel alates andmesisestusest ja ärirakendustest kuni füüsiliste andmekeskuste ja 
võrgu turbamiseni. ISO27001 sertifikaat näitab, et meie ettevõte on evitanud sellele 
standardile vastavad rahvusvaheliselt tunnustatud infoturbemeetmed ning et me oleme 
pühendunud tõeliselt usaldusväärsete pilvandmetöötluslahenduste pakkumisele. 

CITIC Telecom CPC suurest hallatavate teenuste valikust leiab iga ettevõte oma vajadustele vastavalt skaleeritava 
lahenduse. Tuumlahendusteks on SmartCLOUD™-i virtuaalsed ja füüsilised privaatpilveteenused ning lisaks saavad 
ettevõtted valida hulga muude hallatavate IKT-lahenduste hulgast, suurendamaks tõhusust ning parandamaks ja 
kiirendamaks koostööd harukontorite ja filiaalide vahel ning väliste osapooltega. CITIC Telecom CPC pakub lihtsat 
võimalust IKT-süsteemide võimsuse ja funktsionaalsuse tõstmiseks keerulise arendustööta ja suurte kapitalimahutusteta.

Usaldusväärne pilvetaristu – 
võimsad pilvandmetöötluslahendused

Revolutsoonilised pilveteenused 
teie juhtimisel

Virtuaalsed ja füüsilised privaatpilvelahendused aitavad 

Pilveteenustele üleminemist ei tohiks võtta liialt kergelt, kui ettevõttel on vaja neist tõeliselt kasu saada. Ehkki 
pilvandmetöötlus on tänapäeva ärikeskkonnas moodne sõna, peaks iga sellest huvituv organisatsioon tegema põhjaliku 
ettevalmistuse, selgitades esmalt välja oma täpsed vajadused.  CITIC Telecom CPC võtab arvesse kõike ülaltoodut ning 
lisaks ettevõtte äriprotsesse, muudatuste haldamist, teenusetaseme haldust ja konfiguratsioonihaldust.  Kõik see aitab 
ettevõtetel IT-evitust lihtsustada, samas kui töötajate tootlikkus suureneb minimaalse ümberõppimisajaga.

Pilvandmetöötlusteenus, millele võib loota

Pilvandmetöötlusest on saamas ettevõtete jaoks ülim lahendus tõhususe ja tootlikkuse 

tõstmiseks. Nüüd on võimsad IT-ressursid kiiresti kättesaadavad igale organisatsioonile, 

ilma et oleks vaja kanda riistvara ostmise ja kasutuselevõtmisega seotud suuri kulusid.    

See ei aita üksnes suurettevõtetel tooteid kiiremini turule tuua, vaid teeb maailmaklassi 

IT-ressursid kättesaadavaks igas suuruses ettevõtetele. 15 pilveteenuste keskusega üle 

maailma, TrueCONNECT™ privaatvõrguga ja TrustCSI™ hallatavate turbeteenustega on 

CITIC Telecom CPC pakutav SmartCLOUD™-lahenduste valik tõeliselt põhjalik ning 

võimaldab ettevõtetel oluliselt kulusid vähendada ja paindlikkust suurendada, 

tegemata seejuures järeleandmisi äriklassi turvalisuses, privaatsuses ja töökindluses.

Pilvandmetöötluse spetsialistide tiim
Meie pilvandmetöötluse spetsialistid aitavad plaanida ja luua teie ettevõtte eesmärkidele ja 
unikaalsetele vajadustele sobivaima pilvestrateegia. Teile pühendunud pilvandmetöötluse 
spetsialistid (kes omavad CCSP, CCSK, VCAP, VCP, VTSP, VSP+  ja teisi kutseoskuste sertifikaate) 
vastutavad pilvelahenduste juurutamise eest läbivalt, alates eelkonsultatsioonist ja lahenduste 
plaanimisest kuni teenuste osutamise ja kõige muu pilveteenuste juurde kuuluvani. Neil on 
teadmised, mida vajate oma olemasolevate süsteemide ja rakenduste, aga ka teenustehalduse ja 
taastesüsteemide (Disaster Recovery, DR) pilve üleviimiseks.

Andmed on pilves kindlalt kaitstud
CITIC Telecom CPC lisandväärtusteeenuste hulka kuuluvate TrustCSI™ hallatavate turbelahenduste 
tööshoidmisele pühendub terve turbeekspertide tiim. Lisaks ekspertide tiimile seiravad teenuseid 
ööpäev läbi meie turbekeskused (Security Operations Centers, SOC), et teie ettevõtte andmed ja 
tundlik teave oleks pilves alati kaitstud.

Koheselt muudetav ressursijaotus
SmartCLOUD™ annab haldamise ja seiramise täielikult ettevõtete endi kätesse teenusteportaalis 
SmartCLOUD™ Compute PA, mis võimaldab IT-osakondadel kasutada arvutus-, võrgu-, mälu- ja 
salvestusressursse ühtse paketina ning aitab IT-organisatsioonidel täita sisekasutajate 
ressursinõudmised virtuaalsete andmekeskuste abil reaalajas.

SmartCLOUD™ Compute virtuaalsed 
privaatpilveteenused füüsilised privaat- 
pilveteenused aitavad ettevõtetel suuren- 
dada tegevuse tõhusust, vähendades 
IT-taristu juurutamisaega ja haldus- 
kulusid.

1
kiht 

SmartCLOUD™ lisandväärtusteenuseid 
(sh varundamine ja replitseerimine, liikluse 
ja rakenduste tasakaalustamine ja 
äriteenused) ja SaaS-teenuseid (sh 
koostöö e-posti teel ja videokonverentsid) 
haldab ööpäev läbi IT-asjatundjate tiim, et 
teenuste kasutatavus oleks alati tagatud.

2
kiht

TrustCSI™ infoturbeteenuste 3. pakett 
tagab töökindla ja turvalise IT-kesk- 
konna, kaitsmaks ettevõtete väärtuslikke 
IT- ja äriressursse.
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kiht

4
kiht

Ettevõtete sise- ja välisühenduvuse jaoks 
pakub CITIC Telecom CPC ka mitmesuguseid 
võrgunduslahendusi, mis võimaldavad 
harukontoritel ja kaugtöötajatel sisevõrgu või 
interneti vahendusel turvaliselt ja kindlalt 
koostööd teha.

Esmaklassiline teenuse käideldavus ja nutikad raportid
Pilvandmetöötluses on võtmesõnadeks tõhusus ja käideldavus.   Oleme oma süsteemide ja võrkude 
seiramiseks loonud ulatusliku süsteemi, mis töötab ööpäev läbi ning tagab 99,99% teenuse 
käideldavuse. Iga anomaaliat või katkestust uuritakse kohe ning probleem lahendatakse kiiresti. 
Klientidele annab meie klienditeenindustiim probleemide lahendamise edenemisest aru telefoni või 
e-kirja teel.
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