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O zespole 

• Zespół 6 osób 

• Odpowiedzialność za: 

• Utrzymanie infrastruktury data centre w Polsce, w tym: 

• Service Management i nadzór nad jakością usługi Disaster Recovery Centre 

• Service Management i nadzór nad jakością usługi Primary Data Centre (nowy 

ośrodek) 

• Obsługa zleceń serwisowych dotyczących infrastruktury technicznej serwerowni w 

placówkach na terenie Polski, a także bieżące utrzymanie (planowe przeglądy). 

• Definiowanie standardów w dziedzinie data centre w ramach Organizacji (Polska, 

Kraje Bałtyckie) 

• Prowadzenie projektów realizowanych w powyższych obszarach  

• Wsparcie procesów outsourcingowych związanych z data centre 

• Realizacja zmian w zakresie infrastruktury technicznej IT (zasilanie 

gwarantowane, klimatyzacja serwerowni, okablowanie) na terenie całej Polski 
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O mnie 

• Prawie 3 lata w Nordea Bank Polska S.A. 

 

• Główne moje zadania: 

• Utrzymanie ośrodków przetwarzania danych 

• Definiowanie standardów w obszarze infrastruktury IT dla Banku 

• Sformalizowanie procesu zmian – małych („tańszych”) projektów infrastrukturalnych w 

placówkach i Centralach Banku 

• Wsparcie merytoryczne przy projektach infrastrukturalnych 

• Prowadzenie projektów infrastrukturalnych 
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• Charakterystyka obszaru infrastruktury OPD 

• Charakterystyka procesu wprowadzania zmian w 

infrastrukturze OPD 

• Przykłady projektów infrastrukturalnych z obszaru OPD 

• Wnioski… 
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• Brak jednoznacznej definicji OPD 

Inaczej postrzegane są ośrodki przetwarzania 

danych przez IT, Biznes (sponsora), jak i przez 

użytkownika końcowego 

 

• Do czego służy OPD? 

Ogólnie, można przyjąć, że główne zadania 

Ośrodków Przetwarzania Danych to gromadzenie, 

archiwizowanie i udostępnianie danych w ramach 

realizowanych przez przedsiębiorstwo procesów 

 

W związku z powyższym – OPD to zasób 

krytyczny dla… Biznesu! 

Przybliżenie zagadnienia OPD 
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Dane i dostępność 

• Dane w OPD 

W większości przypadków są to dane krytyczne i niezbędne dla funkcjonowania 

przedsiębiorstwa czy państwa. Dlatego OPD muszą charakteryzować się ustaloną  

niezawodnością działania. Poziom niezawodności musi wynikać z oceny ryzyka 

 

• Redundancja na wszystkich poziomach 

Niezawodność działania uzyskuje się poprzez redundancję na wszystkich poziomach: 

fizycznym (separacja obiektów OPD), operacyjnym (infrastruktura zasilania, sieciowa, 

procesy) i środowiskowym (logicznym – rozproszenie oraz duplikacja komponentów 

logicznych systemów IT) 

 

• Dostępność 

Dostępność ośrodków dla innych lokalizacji, które dostarczają/pobierają dane do/z 

OPD. Centrum Danych nie istnieje „samo dla siebie” (dla IT), lecz musi dostarczać 

usługi (dane) dla Biznesu (do central Banku, dużych oddziałów i do małych placówek)  
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OPD w Banku 

Podstawowe zadania OPD z punktu widzenia Banku: 

• Zbieranie danych 

• Przesyłanie danych  

• Gromadzenie i przetwarzanie danych 

• Udostępnianie danych 

• Dostarczanie usług IT (dostęp do systemów wspomagających 

procesy biznesowe) 

• Zabezpieczenie ciągłości działania procesów krytycznych 

Biznesu, poprzez gwarancję dostępności zasobów (systemy i 

dane) 
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Łączność OPD z innymi lokalizacjami 

W przypadku Banku mówimy o: 

• małych placówkach, w których jest jedna szafa „rack”, umieszczona w 

dedykowanym pomieszczeniu technicznym 

• centralach, które posiadają dedykowane serwerownie, gdzie możliwe jest off-

lineowe, lokalne przetwarzanie części danych biznesowych 

 

Stąd funkcjonuje pojęcie: 

INFRASTRUKTURY OŚRODKÓW PRZETWARZANIA DANYCH 

czyli rozległej infrastruktury, stanowiącej „układ nerwowy” przedsiębiorstwa 

Półżartem, półserio: „projekty i wszelkie zmiany w obszarze infrastruktury są jak 

operacje na żywym organizmie”  

8 •  



• Charakterystyka obszaru infrastruktury OPD 

• Charakterystyka procesu wprowadzania zmian w 

infrastrukturze OPD 

• Przykłady projektów infrastrukturalnych z obszaru OPD 

• Wnioski… 
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Wprowadzanie zmian w infrastrukturze 

• Zmiany w placówkach  

Zazwyczaj są to zmiany kosmetyczne, ale jest ich wiele, ze względu na liczbę 

placówek i codzienne wymogi związane z pracą 

• Zmiany w większych oddziałach i serwerowniach central Biznesu 

Zazwyczaj są to istotne zmiany infrastruktury. Decyduje o tym skala obiektu, ilość 

pracowników, profil działalności itp. 
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2013-10-22 - 2013-10-29

Wstępne 

rozwiązanie

2013-10-22 - 2013-10-29

Estymacja

 kosztów

2013-10-22 - 2013-10-29

Uzgodnenia z

partnerami 

biznesowymi

2013-10-22 - 2013-10-29

Dokładne 

sprawdzenie

zasobów 

2013-10-22 - 2013-10-29

Czas trwania

 i kosztorys

2013-10-22 - 2013-10-29

Prace

2013-10-22 - 2013-10-29

Zapytania 

ofertowe

2013-10-22 - 2013-10-29

Zlecenie prac

Zakup sprzętu

2013-10-22

Wstępna 

akceptacja

kosztów

2013-10-22 - 2013-10-29

Ustalenie terminów 

z partnerami 

biznesowymi 

2013-10-22

Akceptacja

aosztów i 

harmonogramu

2013-10-22 - 2013-10-29

Konfiguracja

 i nadzór

2013-10-22 - 2013-10-29

Kompletowanie

 dokumentacji

2013-10-22

Koniec prac

2013-10-22 - 2013-10-29

Archiwizacja dokumentacji,

 aktualizowanie biblioteki 

projektu

2013-10-22

Zakończenie realizacji

zmiany

2013-10-22 - 2013-10-29

Zgłoszenie

prac w 

wewnętrznym

systemie

2013-10-22 - 2013-10-29

Wstępna analiza

2013-10-22 - 2013-10-29

Analiza

2013-10-22 - 2013-10-29

Koncepcja 

 techniczna

2013-10-22 - 2013-10-29

Harmonogram

2013-10-22 - 2013-10-29

Wdrożenie

2013-10-22 - 2013-10-29

Archiwizacja

2013-10-22 - 2013-10-29

IT test i

 akceptacja

Diagram obrazujący 

realizację zmian 

infrastrukturalnych w 

placówkach 



O czym pamiętać 

OPD czy serwerownie nie powstają tylko i 

wyłącznie na chwilę obecną. Należy wybiegać w 

przyszłość już na etapie wstępnej analizy. Pod 

uwagę bierzemy: 

• Rozwój technologii 

• Plany długoterminowe 

(strategia) 

• Wymogi prawne 

 

Rozsądne jest przeskalowanie  

obiektu z uwzględnieniem  

powyższych uwarunkowań 
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Początek projektu 

• Zebranie obecnych wymogów 

• Projekt wynika ze strategii rozwoju! 

• Uwzględnienie rozwoju techniki 

• Rozwiązania umożliwiające skalowalność ośrodka 

• Odpowiedni poziom niezawodności, redundancji - ryzyko 

• Efektywność systemów 
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Powstająca norma EN50600-1 
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EN50600-1, która definiuje 

proces powstawania OPD 

(na podstawie prezentacji, "Data Center 

w normalizacji europejskiej. Grupa norm 

EN 50600" , Krzysztof Szczygieł/Skyline 

Teleinfo S.A., Infratech - infrastruktura 

fizyczna dla serwerowni i centrów 

danych 2013) 

 

 

 

 

 

 

 



• Charakterystyka obszaru infrastruktury OPD 

• Charakterystyka procesu wprowadzania zmian w 

infrastrukturze OPD 

• Przykłady projektów infrastrukturalnych z obszaru 

OPD 

• Wnioski… 
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Projekt NOC1 – charakterystyka, 2009 - obecnie 
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Założenia na 

przyszłość 

Budowa 

ośrodka, 

2009-2010 

I rozbudowa, 

2011 

II rozbudowa, 

2012 

III 

rozbudowa, 

obecnie 

4 x UPS 3 x UPS 3 x UPS 4 x UPS 4 x UPS 

2 piętra 1 piętro 2 piętra 3 piętra 3,5 piętra 

400 stanowisk 200 stanowisk 350 stanowisk 500 stanowisk 570 stanowisk 

Brak agregatu 

prądotwórczego 

Brak agregatu 

prądotwórczego 

Brak agregatu 

prądotwórczego 

Brak agregatu 

prądotwórczego 

Agregat 

prądotwórczy 

Zapewnienie ciągłości działania ośrodka na każdym etapie eksploatacji 



Projekt NOC2 – charakterystyka, 2013 - obecnie 
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Założenia końcowe I etap realizacji 

UPS UPS modułowy, zapewniający 

skalowalność 

Użycie proporcjonalnej 

liczby modułów UPS do 

przewidywanego obciążenia 

Agregat TAK TAK 

HVAC Zapewnienie redundancji i 

minimalizacja ryzyka 

związanego z awariami 

Moc wyskalowana do 

maksymalnego obciążenia 

Przestrzeń 

serwerowa 

Zapewniająca rezerwy na nowe 

urządzenia 

Obecnie nadmiarowa 

Stanowiska  

pracy 

450 200 

Ciągłość  

działania 

Konieczność zapewnienia ciągłości działania i minimalizowanie 

ryzyka przerwy w działaniu ośrodka 



Projekt NOC2 – charakterystyka, 2013 - obecnie 
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• UPS modułowy - umożliwiający skalowanie w zależności od potrzeb 

• Infrastruktura elektryczna - przystosowana do maksymalnych obciążeń 

• LAN – sieć rozbudowywana sukcesywnie 

• Chłodzenie - przystosowane do maksymalnej emisji ciepła w serwerowni 

• Serwerownia - zapas przestrzeni na nowe urządzenia 

• KMS - Kompleksowy Monitoring Serwerowni 

 



NOC – NOC1 + NOC2, Nordea Operations Centre  

• Łącznie, około 800 stanowisk pracy w roku 2014 

• Przewiduje się dalszy rozwój NOC – dalsza rozbudowa lokalizacji NOC 2 
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• Charakterystyka obszaru infrastruktury OPD 

• Charakterystyka procesu wprowadzania zmian w 

infrastrukturze OPD 

• Przykłady projektów infrastrukturalnych z obszaru OPD 

• Wnioski… 
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Wnioski… 

• Dobrze jest stosować rozwiązania skalowalne, dające większą elastyczność jak i 

możliwości rozbudowy. Często wiąże się to z większymi kosztami na początku 

tworzenia ośrodka, ale oszczędności pojawiają się przy rozbudowie i zmianach 

podczas funkcjonowania obiektu 

 

• Przestój w funkcjonowaniu ośrodka wiąże się ze stratami dla Biznesu -

zastosowanie niezawodnych technologii, np. UPS’ów modułowych pozwala 

uniknąć przestojów wynikających z potrzeb związanych z wprowadzaniem zmian 

w infrastrukturze (łatwiejsza rozbudowa) 

 

p003850 • 09/11/2011 
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Wnioski… 

Na niezawodność mają wpływ: 

• Rozwiązania skalowalne 

• Unikanie przestojów funkcjonalnych ośrodka 

• Próby obciążeniowe przed uruchomieniem systemów (zasilanie, klimatyzacja) 

 

Koszt: 

• Wzrost redundancji i niezawodności wpływa na wzrost kosztów 

• Konieczność dokonania analizy biznesowej, analiza ryzyka – koszty mogą być 

uzasadnione wyłącznie poprzez ryzyko 
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Wnioski… 

Ważny obszar projektu: 

• Dokumentacja projektowa 

• Dokumentacja powykonawcza 

• Inwentaryzacja obiektu i odtworzenie dokumentacji 

 

 

 

W wielu aspektach obowiązek posiadania kompletnej dokumentacji stanowi 

WYMÓG PRAWNY 
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Dziękuję za uwagę 


