Partnerská případová studie: Dimension Data

Partner:

Dimension Data
Společnost Dimension Data je poskytovatelem ICT služeb a řešení, který
využívá své technologické odbornosti, schopnosti poskytovat služby
v globálním měřítku a svého podnikatelského ducha k akceleraci obchodních
ambicí svých klientů. Dimension Data je součástí NTT Group.

Dimension Data
Česká republika


Společnost založena v roce
2006



3 pobočky: Praha, Ostrava,
Štětí
60 zaměstnanců
Více než 100 dlouhodobých
klientů




Dimension Data Global


Společnost založena v roce
1983



součástí NTT Group



23 000 zaměstnanců



Více než 6 000
dlouhodobých klientů v 58
zemích



73% klientů z Fortune 100



59% klientů z Fortune 500



Roční obrat 6 miliard USD

Služby:

Spolupráce s Flowmon Networks
Obě společnosti spolupracují od roku 2010, ve kterém zrealizovaly první
společný obchod. V současné době jsou produkty společnosti Flowmon
Networks uplatněny u několika desítek klientů Dimension Data a jejich počet
neustále roste. U většiny klientů je řešení Flowmon nasazeno trvale a stalo se
nedílnou součástí zákazníkovi infrastruktury. Několika dalším klientům jsou
produkty firmy Flowmon Networks nabízeny formou servisních služeb, kdy
jsou využívány jako základní nebo doplňková komponenta pro periodický
výkonnostní a/nebo bezpečnostní monitoring jejich ICT prostředí. Poslední
část klientů využívá službu bezpečnostní analýzu sítě, kterou Dimension Data
také nabízí.

Ocenění
Společnost Dimension Data Česká republika obdržela dvakrát po sobě
ocenění „Reseller roku“ za mimořádné úsilí, které vyvinula při propagaci
technologií monitorování síťového provozu a behaviorální analýzy sítí, a za
obchodní výsledky, kterých dosáhla při prodeji řešení Flowmon.

Vyjádření vedení Dimension Data
„Řešení Flowmon umožnilo našim zákazníkům nabídnout nové inovativní
řešení pro zajištění stabilní a bezpečné sítě. Řešení jsme implementovali u
řady zákazníků ze segmentu komerční sféry, státní správy, ISP a telco a
máme velmi pozitivní zpětnou vazbu. Flowmon je skvělý nástroj, který uspokojí
požadavky každého bezpečnostního manažera. Spolupráci se společností
Flowmon Networks hodnotíme velmi pozitivně.“ Zbyszek Lugsch, člen
představenstva Dimension Data.



Systems integration services



IT outsourcing

Klienti Dimension Data Česká Republika



IT as a service

Dimension Data poskytuje profesionální IT služby řadě klientů z komerční
i státní sféry. Řada konzultací v rámci projektů vyžaduje kvalitní přípravu
a analýzu. Flowmon pomáhá v této fáze vysokou míru predikce a detekce
potřebných zdrojů. Klienti jsou s touto přidanou hodnotou velice spokojeni
a řešení si ponechávají v produkčním nasazení pro monitoring výkonu,
provozu a bezpečnosti. Tímto způsobem získávají velkou míru viditelnosti
o dění na komunikační infrastruktuře, kterou postrádali v rámci standardních
monitorovacích a bezpečnostních řešeních. Největší klienti z finančního
segmentu, státní správy, ISP a utilit tímto způsobem
reflektují také legislativní požadavky a jejich naplnění.
Mnoho klientů oceňuje aktivní přístup Dimension Data,
při implementaci nové a přínosné technologie, stabilitu
řešení Flowmon Networks a možností výstupů ve
formě doporučení v rámci implementace celé řady
projektů.

Zaměření společnosti:


Security



Next-generation data centre



Network as the platform



End-user computing



Communications
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