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Millennium je první společnost na Slovensku, která zcela
zmigrovala svou IT infrastrukturu a profituje z flexibility

a finanční atraktivnosti cloudového řešení Microsoft Azure.
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Přechod do cloudu Microsoft Azure 

zefektivnil práci naší společnosti, zvýšil 
bezpečnost uložených dat a snížil náklady 

na provoz IT infrastruktury. Jelikož jsme si tímto 
procesem prošli na Slovensku jako první, získali 

jsme významnou konkurenční výhodu. 

Martin Ševček  
CTO, Millennium 
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Řešení

Společnost zvažovala tři principiální možnosti. První možnost byla tradiční - vybudovaht 

novou serverovnu v nových prostorách a investovat do obnovy a rozšíření hardwaru. Druhá 

možnost předpokládala přesun všech hardwarových komponent do lokálního housingového 

centra. Tato varianta umožňovala ušetřit investice na vybudování, vybavení a provoz interní 

serverovny, avšak vyžadovala zachování investic do celé IT infrastruktury tak, jako před 

přestěhováním. Třetí možnost byla nejinovativnější. Vzdát se všeho hardwaru a přesunout 

celou naši infrastrukturu do cloudu Microsoft Azure. Po pečlivém zvážení technických, 

bezpečnostních a finančních aspektů vyšlo jako bezprecedentně nejvýhodnější řešení vyu-

žít cloudovou platformu Microsoft Azure a to zejména díky obrovské flexibilitě, kterou nabízí.  

 

Millennium je první společnost na 

Slovensku, která zcela zmigrovala svou 

IT infrastrukturu a profituje z flexibility  

a finanční atraktivnosti cloudové řešení 

Microsoft Azure. 

Výchozí situace

Společnost Millennium je slovenská IT společnost s globální působností. 

Na svou práci využívá rozsáhlou IT infrastrukturu postavenou na technolo-

giích společnosti Microsoft. Společnost potřebovala na svou práci více 

než 50 serverů, které byly částečně virtualizované. Servery byly umístěny 

ve speciálně zabezpečené serverovně s vícezdrojovou klimatizací a redun-

dantním zálohováním zdroje elektrického proudu. V průběhu let se IT potřeby 

společnosti významně zvyšovaly a neustále přicházely požadavky na další 

výpočetní kapacitu a nové úložiště dat. Zároveň docházelo k technickému 

a morálnímu opotřebení nejstarších hardwarových zařízení. Společnost stála 

před otázkou, jak bude pokračovat v investicích do IT infrastruktury, zejména 

v souvislosti s plánovaným stěhováním do nových prostor. 

Koncový zákazník

Millennium
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Díky platformě Microsoft Azure bylo možné většinu serverů nastavit do provozního módu 

12/5 (12 hodin / 5 dní v týdnu), a tím snížit potřebu využívání a následného financování 

IT infrastruktury na 1/3 oproti původnímu stavu. Millennium je první společnost na 

Slovensku, která plně těží z efektivního využívání cloudové technologie Microsoft 

Azure. Je to zároveň mimořádně pozitivní zpráva i pro zákazníky společnosti Millennium, 

kteří budou moci z již takto v praxi ověřených inovativních technologií také benefitovat.  

1. Hlavním cílem projektu bylo zajistit stabilní a bezpečný provoz IT infrastruktury, 

která bude flexibilní do budoucna a zároveň finančně výhodná.

2. Millennium realizuje široké portfolio projektů pro své klienty a nemůže si dovolit 

přerušit práci na klientských zadáních. Migrace musela být provedena bez vý-

padku dostupnosti serverů a přerušení práce zaměstnanců. 

3. Časový harmonogram byl kritický a nemohlo dojít ke zpoždění. Celá IT infrastruk-

tura a veškerá data musely být přesunuty k datu stěhování. 

4. Nabytí praktických zkušeností s migrací do prostředí Microsoft Azure. Millennium 

takto získá významnou konkurenční výhodu a potvrdí pověst inovátora a odborně 

zdatného a invenčního dodavatele.

Průběh projektu 

Projekt byl realizován od července do září 2014. Předcházelo mu částečné nasazení 

technologie Office 365, kdy byly 4 hardwarové servery, zajišťující elektronickou poštu 

pomocí serveru Microsoft Exchange, nahrazeny cloudovou technologií Exchange Online. 

V přípravné fázi se uskutečnil průzkum možností a potenciálních řešení. 

V realizační fázi následovalo setkání s odborníky ze společnosti Microsoft, kteří do-

poručili nejvhodnější způsob migrace serverů a IT infrastruktury do cloudu Microsoft 

Azure. Zrealizovaly se úvodní testovací migrace a po doladění detailů se připravil 

podrobný migrační plán. Samotná migrace začala v polovině srpna a trvala tři týd-

ny. Během procesu migrace nedošlo ke snížení pracovního komfortu ani jednoho z 

interních projektových týmů, které pracovaly na klientských zadáních. Migrace nijak 

neomezila provoz společnosti. 

Cíle projektu 
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Základem celého řešení projektu byla platforma Microsoft 

Azure. Protože infrastruktura společnosti Millennium byla 

virtualizovaná prostřednictvím technologie Microsoft Hyber 

V, přechod do cloudu byl plynulý a bylo potřeba realizovat jen 

minimální konverze. 

1. Díky migraci do Azure se dosáhlo mnohem vyšší úrovně 
zabezpečení serverů a dat společnosti. Millennium má nyní 
svou IT infrastrukturu dostupnou na 99,9% bez jakékoliv 
investice do hardwaru. 

2. Správa serverů společnosti Millennium se výrazně zjed-
nodušila a zefektivnila. Využívají se pouze servery, které 
jsou potřebné, a pouze v době, kdy to je nezbytné. Vývojáři 
si mohou sami instalovat servery podle potřeby a nároků 
na svou práci. 

3.  Efektivita a akceschopnost vývojových týmů se výrazně 
zvýšila. Příprava vývojových a testovacích prostředí se 
zkrátila z řádově několika hodin na několik minut a to bez 
pomoci administrátorů. 

4. Značným benefitem Microsoft Azure je možnost škálování 
provozu. Řešení umožňuje flexibilně navyšovat výpočetní 
kapacity serverů. Původní omezení hardwaru se tímto 
zcela ztrácejí. 

5.  Společnost Millennium získala na trhu silnou konkurenční 
výhodu. Je jedinou slovenskou společností plně fungující na 
cloudovém řešení Microsoft Azure. Nabyla tak zkušenost, 
ze které budou do budoucna profitovat i její klienti. 

6. Ceny cloudových služeb budou v budoucnu klesat. Provoz 
IT infrastruktury bude ve střednědobém horizontu levnější, 

což se pozitivně projeví v hospodaření společnosti. 

Jaké benefity  
byly dosaženy? 

Použité technologie 

Případová studie

Alternativní 
scénáře Vstupní investice 1. rok 2. rok 3. rok spolu

Vlastní serverovna
    s 50 servermi*   15 000,00 € 69 200,00 € 79 200,00 € 84 200,00 € 247 600,00 €

IT infrastruktura 
 

v  Microsoft Azure **
7 500,00 € 51 600,00 € 53 880,00 € 53 592,00 € 166 572,00 €

*  ve výpočtu jsme uvažovali s 15% meziročně navýšením Microsoft Azure IT kapacit, resp. alternativní nákup HW za 10 000 EUR v roce 2 
a za 15 000  EUR v roce 3.

**  Exchange se nemigruje do Azure, ale byl přesunut na Exchange Online. Externí housing legacy serverů je pouze na první 2 roky.

Ušetření Vstupné náklady 1. rok 2. rok 3. rok spolu

Ušetření v EUR 7 500,00 €  17 600,00 € 25 320,00 € 30 608,00 €    81 028,00 €

Ušetření  v  % 50,00 % 25,43 % 31,97 % 36,35 % 32,73 %
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