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Cloud Snowball 
Cloud Snowball je služba, která vám otevře dveře do světa Microsoft Azure. Umožní vám snadno a rychle získat 

základní a podstatné informace o výhodách cloudu a jeho případné adopci do vaší společnosti. Poskytneme vám 

ucelené, jasné a hmatatelné výstupy a zkušenosti, a to za krátkou dobu a pevnou cenu. Záleží pouze na vás, zda 

sněhová koule roztaje, nebo se začne nabalovat a stane se z ní skutečný základ pro cloud ve vaší společnosti. 

Na trhu dnes prakticky není společnost, která by neslyšela o cloud technologii. V této rychlé a hektické době IT oddělení 

často nemají prostor sledovat nové trendy, učit se nové technologie, či je dokonce testovat. S našimi zákazníky 

diskutujeme, nasloucháme jim, a proto víme, co chtějí a potřebují.  

Jakoukoliv novou technologii je třeba nejprve uchopit a ve společnosti prosadit nejen po stránce technické, ale  

i ekonomické. Tuto skutečnost si uvědomujeme, a proto vám nenabízíme rozsáhlé a nákladné analýzy, studie nebo složité 

koncepty adopce cloudu do společnosti. To, co potřebujete, jsou jasné, jednoduché, srozumitelné a rychle uchopitelné 

informace a zkušenosti a přesně ty vám poskytne služba Cloud Snowball. 

Během krátké doby získáte informace, zkušenosti a výstupy podstatné pro další rozhodování, zda je, či není cloud 

technologie vhodná pro vaši společnost. Každá varianta služby obsahuje reálné prostředí Microsoft Azure, ve kterém si 

můžete jednoduché scénáře vyzkoušet. Zároveň budete mít k dispozici shrnující dokument, který můžete použít pro další 

kroky nebo jako podklad pro vedení společnosti.  

Cloud hýbe IT světem a nedělat nic není varianta. 

Službu Cloud Snowball vám poskytnou profesionálové v oblasti cloudu. Výstupy, reálnou zkušenost a ucelený názor 

můžete získat již do 10 dnů od zahájení. 

 Cloud Snowball obsahuje: 

◾ Úvodní workshop se zaměřením na základní principy a přínosy cloud technologie 

◾ Představení základních scénářů mapovaných na vaše potřeby 

◾ Vytvoření reálného a dedikovaného prostředí v Microsoft Azure podle vybrané varianty 

◾ Základní zaškolení práce s prostředím pro testování 

◾ Provoz služby Mainstream Cloud Management Service pro správu spotřeby a řízení nákladů 

◾ Konzultace s profesionály pro oblast cloudu 

◾ Výstupní dokument s podklady pro adopci cloudu do vaší společnosti 
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 Cloud Snowball vám uválíme na míru 

Cloud Snowball nabízíme ve třech variantách. Každá z variant obsahuje připravené prostředí Microsoft Azure s předem 

definovaným objemem finančních prostředků. Službu tedy není třeba aktivovat pomocí vlastních platebních karet nebo 

využívat omezených trial licencí. Získáte plnohodnotné prostředí, které je možné po realizaci služby Cloud Snowball dále 

provozovat, a proto o žádné práce investované do služby nepřijdete. 

Small Snowball Medium Snowball Big Snowball  

 Workshop v délce 4 hodiny 

 Prostředí MS Azure 

 Služby Azure v ceně 500 € 

 Příprava a realizace scénáře 

Virtual Machines* 

 LifeCoach 2 hodiny 

 Výstupní dokument 

 Workshop v délce 4 hodiny 

 Prostředí MS Azure propojené 

VPN tunelem 

 Služby Azure v ceně 1000 € 

 Příprava a realizace scénáře 

Virtual Machines a Backup* 

 Služba Cloud Management 

Service po dobu 3 měsíců 

 LifeCoach 4 hodiny 

 Výstupní dokument 

 Workshop v délce 4 hodiny 

 Prostředí MS Azure propojené 

VPN tunelem 

 Služby Azure v ceně 2000 € 

 Příprava a realizace scénáře HA 

VM, Backup* 

 Služba Cloud Management 

Service po dobu 6 měsíců 

 LifeCoach 8 hodin 

 Závěrečný workshop v délce  

2 hodiny 

 Výstupní dokument 

Cena: 49.900,- Kč bez DPH 

(realizace do 10 pracovních dní) 

Cena 99.900,- Kč bez DPH 

(realizace do 15 pracovních dní) 

Cena 149.900,- Kč bez DPH 

(realizace do 20 pracovních dní) 

*Testované scénáře je možné upravit podle potřeb a přání zákazníka 

◾ ZKUŠENOST je základem služby Cloud Snowball. Cílem není doručit vám pouze prezentaci a dokument, ale reálnou 

zkušenost s prostředím. Sami si můžete otestovat práci s Microsoft Azure portálem, instalaci nových virtuálních 

serverů nebo služeb. O prostředí a doručení se postaráme my.   

 

◾ JEDNODUCHOST spočívá v tom, že všechny části služby Cloud Snowball jsou jasně definované a přehledné. Cílem 

není poskytnout rozsáhlé analytické dokumenty, které vyžadují několikadenní studium. Naším cílem je pochopení 

platformy cloudu a doručení přehledného výstupu pro kohokoliv z IT oddělení, od administrátorů až po 

management. Dokažte své společnosti, že jste připraveni na případnou adopci cloud technologií, že jste „in“. 

 

◾ RYCHLOST získání konkrétních výstupů a zkušeností zvyšuje vaši akceschopnost a konkurenceschopnost. Nemusíte 

se obávat, že u vás bude team konzultantů týdny analyzovat prostředí. Všech kroků se osobně zúčastníte a během 

několika dnů budete mít v ruce potřebné argumenty.   

Doručení služby Cloud Snowball je jasně definované, uzavřené a přehledně vyúčtované ve výstupním dokumentu. 

Nemusíte mít obavy, že by jakékoliv zdroje dále nekontrolovaně konzumovaly vaše prostředky. O kompletní zastavení 

služeb, vyúčtování a uzavření se postaráme my.  

Vyzkoušejte Microsoft Azure se službou Cloud Snowball 

snowball@mainstream.cz 


