
kontakt@lcloud.pl

Product Innovation

www.lcloud.plul. Złota 59, 00-120 Warszawa+48 22 355 23 55 

Towarzyszymy naszym Klientom na każdym etapie
adopcji chmury. Specjalizujemy się w budowaniu i
wdrażaniu usług chmurowych. Świadczymy usługi
konsultingowe w chmurze oraz wsparcie i monitoring
implementowanych rozwiązań.

Jesteśmy członkami AWS APN Well-Architected
Program, AWS Migration Acceleration Program oraz
AWS Immersion Days. Uzyskaliśmy kompetencję
AWS DevOps. Jako pierwsi w Polsce otrzymaliśmy
tytuł Advanced Consulting Partner.

Dzięki licznym zrealizowanym projektom chmurowym
możemy sprostać technologicznym potrzebom i
oczekiwaniom najbardziej zaawansowanych Klientów.
Zarządzamy setkami środowisk Klientów w chmurze,
dzięki czemu mamy możliwość rozwiązania problemów,
których nie może napotkać zespół pracujący w
jednorodnym środowisku. Mamy ten luksus, że możemy
skupić się wyłącznie na usługach w chmurze, więc nasze
doświadczenie w zakresie, nawet najbardziej
zaawansowanych usług nie ma sobie równych w żadnym
wewnętrznym zespole.

Dzięki pełnemu outsourcingowi usług w chmurze
skracamy czas wprowadzania produktów na rynek,
umożliwiając Klientom skupienie się na rozwoju ich
produktów i usług. Dajemy Klientom swobodę skupienia
się na ich działalności, biorąc pełną odpowiedzialność za
rozwój, aktualizację i optymalizację ich środowisk
chmurowych, tak aby technologia nadążała za rozwojem
ich biznesu. 

Nasi eksperci są doskonale zorientowani w stale
rozwijających się i technicznie złożonych technologiach
chmurowych AWS. Oddają wiedzę i doświadczenie, aby
pomóc klientom wprowadzać innowacje na każdym etapie
ich podróży do chmury. Kompetencje zespołu
potwierdzone są szeregiem certyfikatów, takich jak: AWS i
GCP Certified Solutions Architect – Associate i
Professional, AWS i GCP Certified Developer – Associate i
Professional, Advanced Docker Operations, Certified
Advanced Networking i Security Specialty, HashiCorp
Terraform Associate.

Dzięki AWS i GCP zapewniamy Klientom wysoką
dostępność, skalowalność i bezpieczeństwo, jednocześnie
skracamy czas wprowadzania produktów na rynek.
Automatyzujemy procesy IT z wykorzystaniem usług
DevOps. Znamy się na automatyzacji procesów: IaC,
CI/CD, konteneryzacji i mikroserwisach, bezpieczeństwie i
monitoringu oraz FinOps i GreenOps. Zapewniamy
Klientom bezpieczeństwo oraz spokojny sen, ponieważ
wspieramy i monitorujemy infrastrukturę 24x7.

Doświadczenie od 2008 roku

DevOps, 
Migration Acceleration Program, 
Well Architected Program, 
Immersion Days

4 - Zdobyta kompetencja i programy AWS:

350+ zakończonych projektów

Dlaczego klienci wybierają LCloud

Przyspiesz "Time to market"

„Nie ma algorytmu kompresji dla doświadczenia”Skorzystaj z wiedzy technicznej

Zwiększ wydajność i zminimalizuj koszty

15+
 experience
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Amazon Web Services 
Google Cloud Platform

Wyzwaniem było stworzenie wysoce dostępnej i skalowalnej infrastruktury,
która mogłaby działać w różnych strefach czasowych. Musieliśmy stworzyć
wydajną i efektywną infrastrukturę, która poradziłaby sobie z każdą
ewentualnością. Dzięki wdrożeniu proponowanych rozwiązań znacząco
obniżyliśmy koszty utrzymania środowiska oraz podnieśliśmy poziom jego
monitorowania i bezpieczeństwa. Dzięki technologii kontenerowej Docker
proces tworzenia kolejnych zasobów został usprawniony i
zautomatyzowany. Projekt został przeprowadzony zgodnie z AWS Security
Best Practices oraz White Paper Risk and Compliance. Wszystko po to, aby
osiągnąć najwyższy poziom niezawodności rozwiązania.
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Monitoring, Logging 
Respond to alerts
Troubleshooting
Blameless postmortem
Security monitoring and threat
management
Guaranteed SLA
Patching

Automation
CI/CD
Microservices
IaC
GitOps
Security and Compatibility
GRC (Governance, Risk
Management and Compliance)  
Policies as Code
Monitoring and Logging
Communication and cooperation

LCLoud’s Migration Delivery Model
Road to cloud by LCloud
Migration Readiness Assessment
Migration Portfolio Assessment
Migration Evaluator
Migration Immersion Days
Cloud Center of Excellence
AWS Cloud Adoption Readiness Tool
(CART) 
Business Case
Migration 7Rs

Microservices
Amazon EKS, ECS
Kubernetes
Docker

Soulmates to internetowy portal randkowy

Nasze UsługiHistorie klientów

Monitorowanie i wsparcie 24/7:

Migracja aplikacji 
i infrastruktury:

Konteneryzacja:

DevOps:

Technologia Serverless:

Aplikacje w chmurze hybrydowej:

Cloud native application
Refactoring application

Soulmates to wiodący brytyjski portal randkowy należący do Guardian News
& Media Limited, odwiedzany przez ponad 500 000 użytkowników
miesięcznie. Ze względu na brak dokumentacji technicznej zadanie
rozpoczęliśmy od audytu, mającego na celu poznanie działania aplikacji.
Osiągnęliśmy wszystkie postawione przed projektem cele, zarówno
krótkoterminowe, jak i długoterminowe. Przywróciliśmy połączenie z
centralnym repozytorium kodu, co pozwoliło nam odzyskać pełną kontrolę
nad portalem i aplikacją mobilną. Rozwiązaliśmy problem częstej
niedostępności, która była spowodowana przeciążeniem serwerów.
Wymieniliśmy również istniejące typy instancji, które nie spełniały wymagań
poszczególnych warstw aplikacji (frontend, backend, cache, baza danych).

Nutricia to marka specjalizująca się w produkcji żywności
dla dzieci i osób wymagających szczególnej opieki

Naszym zadaniem było zaprojektowanie infrastruktury dla ponad 25
różnych serwisów webowych marki, opartych na chmurze. Osiągnęliśmy
całkowite rozdzielenie zasobów i niezależne działanie wszystkich serwisów
www. Stworzyliśmy nowoczesną, bezpieczną, efektywną i skalowalną
infrastrukturę, która może dostosować się do dodawania nowych usług i
zwiększonego ruchu wynikającego z kampanii reklamowych. Dodatkowo
stworzyliśmy szansę na znaczne oszczędności poprzez obniżenie kosztów
utrzymania wszystkich zasobów. Klient może swobodnie uruchamiać nowe
usługi i kampanie reklamowe, nie martwiąc się o koszty i zasoby. Tworząc to
rozwiązanie zostaliśmy uznani przez DesignRush za Top Healthcare
Software Development Company.

Wysoce dostępna i skalowalna infrastruktura dla
międzynarodowej platformy e-commerce Goop.com

Bezpieczeństwo i kompatybilność:
GRC (Governance, Risk Management
and Compliance) 
Identity and access management
Detection
Network and application protection
Data protection (GDPR, sensitive data)
Zero Trust
DevSecOps
Auditing
HIPAA
PCI-DSS
NIST 800-171
Urząd Kontroli i Nadzoru Finansowego

Usługi eksperckie
FinOps
Sustainability
GreenOps
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