
Talex Cloud - Prywatna Multi-Platforma Chmurowa 
to usługa chmury obliczeniowej o dużej skalowalności 
i wysokiej dostępności firmy Talex, która posiada 
najwyższy poziom bezpieczeństwa dla operacji 
przechowywania i przetwarzania danych oraz procesów 
biznesowych w dwóch różnych certyfikowanych 
centrach danych klasy 4. według normy EN 50600. 
Norma ta, uważana za najbardziej kompleksową  
i wymagającą, została przyjęta do stosowania  
w Unii Europejskiej.

Mieszczące się w Poznaniu i Wrocławiu centra danych 
Talex są certyfikowane na najwyższym poziomie we 
wszystkich obszarach tj. dostępności, bezpieczeństwa 
fizycznego oraz efektywności energetycznej. Jeden  
z regulatorów rynku finansowego, KNF rekomenduje 
wybór dostawcy usług chmurowych spełniającego 
wymagania EN 50600 min. klasy 3. Te same 
rekomendacje zawiera Uchwała nr. 97 Rady Ministrów 
zał.1 „WIIP”.

Oznacza, że Talex gwarantuje jeszcze większe 
bezpieczeństwo i niezawodność (klasa 4 w obu 
ośrodkach). Dodatkowe certyfikacje - Zintegrowany 
System Zarządzania Ciągłością Działania zgodnie  
z ISO-22301 i z certyfikatami ISO 9001, ISO 27001, ISO 
27017, ISO 27018, ISO 27032, ISO 18295, ISO 20000, 
RODO, monitoring, RFC2350 (IETF) i SOC czynią tę 
infrastrukturę bezpieczną, o najwyższym 99.99% 
poziomie dostępności.

Nawet najnowocześniejsze i najbardziej zaawansowane 
rozwiązania nie są w stanie zapewnić 100% 
bezpieczeństwa, dlatego ich uzupełnieniem stają się 
specjalizowane ubezpieczenia. Świadczone usługi objęte 
są unikalną na polskim rynku polisą „Ubezpieczenie od 
usług cybernetycznych”. Chroni ono firmę  
i klientów przed skutkami ataków cybernetycznych, 
zobowiązaniami za naruszenia przepisów prywatności, 

kosztami związanymi z uszkodzonymi lub zniszczonymi 
danymi, z cybernetycznymi wymuszeniami (żądania 
okupu), a także kosztami związanymi z karami 
administracyjnymi i odszkodowaniami.

Na bazie opisanej infrastruktury zbudowano dwie 
Platformy. Talex Open Cloud została oparta na 
rozwiązaniach Open Source/Super Micro/AMD i służy 
do uruchamiania aplikacji (Platforma Aplikacji własnych 
i innych firm) w modelu SaaS. Platforma VMware Cloud, 
oparta na rozwiązaniach VMware/Dell/EMC/Intel, 
została przygotowana dla  środowisk dedykowanych 
i wysokowydajnych systemów złożonych (często 
dedykowanych w sposób indywidualny) tj. ERP (SAP, 
Oracle), Big Data.

„TALEX Infrastructure Platform” stała się podstawą do 
budowania środowisk wieloplatformowych integrujących 
wiele platform chmurowych, dedykowanych  
i branżowych. Talex zbudował chmury dla znaczących 
firm z branż automotive, finansowej oraz e-commerce. 
Rozwiązania te dostosowane są do potrzeb organizacji 
prowadzących działalność w sektorach podlegających 
różnego typu regulacjom prawnym i zaostrzonym 
wymogom. Dotychczas w niektórych branżach dostęp do 
chmur był albo niemożliwy, albo znacznie ograniczony, 
ponieważ dostępne usługi nie spełniały rygorystycznych 
przepisów prawnych.

Specyfika chmury Talex zakłada przygotowanie 
niestandardowego rozwiązania, dostosowanego do 
potrzeb konkretnej dużej organizacji, branży, a dość 
często również specyficznych projektów. Zapewnia 
skalowalność na żądanie dla obciążeń korporacyjnych 
oraz proste rozwiązanie dla firm prowadzących mały 
biznes. Zapewnia współpracę i integrację z różnymi 
dostawcami rozwiązań i technologii.

Dopełnieniem rozwiązania Talex Cloud są platformy 
pomocnicze: Security Cloud Platform z rozwiązaniami 
klasy SIEM, SOC i SMS oraz Software Development 
& Management Platform zapewniającą środowiska, 
narzędzia i technologie dla programistów i testowe oraz 
IT Support in Cloud – Operational Center-as-a-Service.

Kluczowe cechy: 
 zgodność z zaleceniami najbardziej wymagających 

regulatorów, jakim podlega rynek finansowy,
 certyfikacja EN 50600 dla obu centrów danych Talex,
 dostępne środowiska na wyłączność lub współdzielone,
 prostota i elastyczność budowy własnych rozwiązań,
 indywidualne podejście do klienta,
 nieprzerwany nadzór nad cyberbezpieczeństwem.

Talex Cloud - Prywatna Multi-
-Platforma Usług Chmurowych

Najważniejsze wdrożenia i klienci: firmy z rynku  
e-commerce, instytucje finansowe, światowi leaderzy 
branży automotive
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