
 

 

Konzultačné služby a ich portfólio 
 

Jednou z hlavných výziev, ktorým CIO a IT organizácie čelia pri modernizácii, je podpora 

súčasných aplikácií pri optimalizácii starých a vytváraní nových.  

Práve tu sa uplatňujú konzultačné služby alebo Red Hat Global Professional Services. 

 

To, čo robí Red Hat Global Professional Services, ďalej iba GPS, jedinečným, je, že 

konzultanti majú najpokročilejšie zručnosti a skúsenosti v odbore dodávajúcom riešenia 

produktov Red Hat. GPS má priame komunikačné linky na podporu a vývoj produktov Red Hat, 

aby sa zaistil úspech projektov a znížilo sa riziko.  

 

Príklad riešenia → Cloud Native Development 

 

Výzva doby je vývoj mikroslužieb, servisne orientovaných spôsobov vývoja, 

kontajnerizácie aplikácií a v poslednom čase aj vývoj malých funkčných častí 

Serverless a FaaS (function-as-a-service). Naši zákazníci, prechádzajúci na 

kontajnerovú platformu, očakávajú, že ich aplikácie budú fungovať rovnako 

dobre ako ich posledné aplikácie podporujúce ich biznis. Cieľom 

kontajnerizácie preto musí byť nielen rýchla, ale aj vysokokvalitná dodávka, 

ktorá musí poskytovať intuitívne používateľské prostredie citlivé na výkon a zahŕňať spätnú 

väzbu od používateľov kvôli neustálemu zlepšovaniu. 

 

Inými slovami, to, čo fungovalo včera, nebude fungovať dnes. Lepší vývoj a dodávka 

softvérových aplikácií si vyžaduje nový prístup, ktorý umožňuje rýchlosť a efektivitu 

prevádzkového modelu cloudu a umožňuje organizáciám vytvárať, prevádzkovať a vylepšovať 

aplikácie v akomkoľvek cloude, ako sú verejné, súkromné a hybridné cloudy. Riešením je 

cloudový natívny vývoj. 

 

Cloud-Native vývoj umožňuje zákazníkom vytvárať aplikácie, ktoré sa dajú ľahko škálovať, sú 

agnostické, hybridné a ľahko merateľné a udržiavateľné. Naši skúsení vývojári aplikácií ovládajú 

zložitosť vytvárania moderných a inovatívnych aplikácií. Ľudia v GPS sú poprední odborníci na 

budovanie hybridných cloudových aplikácií s technológiami Red Hat.  

 

 

„Dovoľte, aby vám Red Hat pomohol odštartovať vašu natívnu cloudovú vývojovú 

stratégiu na akomkoľvek cloude“ 

 

 

 



 

 
 

GPS sa snaží umožniť zákazníkom využívať technológie vývoja aplikácií Red Hat na prevádzku 

v otvorenom hybridnom cloude. Medzi tieto technológie patria Code Ready Workspaces, 

3Scale, Quarkus, Service Mesh a Serverless a všetko beží na OpenShifte. 

 

Ďalej sa snažíme umožniť zákazníkom využívať osvedčené postupy (best practices) s týmito 

technológiami tak, že im poskytneme normatívne modulárne plány tak na vytváranie nových 

aplikácií, ako aj na modernizáciu vyspelých aplikácií. Predpísané plány majú podobu 

technických návrhov, školení a konzultácií zabalené do modulov, ktoré podporujú nasadenie 

osvedčených postupov. Posilnenie týchto osvedčených postupov a modulárnych plánov zahŕňa 

pochopenie toho, kde sa môžu prispôsobiť konkrétnym potrebám zákazníkov. 

 

Nakoniec sa snažíme adaptovať zákazníkov na prijatie organizačných postupov, ktoré im 

pomôžu vyniknúť. Patria medzi ne prvky z knižnice Open Practice Library a Community of 

Practice. Najmä vyššie uvedené normatívne plány sa snažia vybudovať mosty medzi 

vývojovými a prevádzkovými tímami.  

 

 

Ponúkaná forma GPS 

Tam, kde zákazník potrebuje držať krok s modernými technológiami a je nútený sa prispôsobiť 

meniacim požiadavkám pri zachovaní hodnôt starnúcich aplikácií, tam sa hodí GPS so svojimi 

hotovými riešeniami, ktoré zákazníkovi zaistia:  

● udržať súčasné nepružné, monolitické aplikácie, 

● vybudovať framework pre aplikácie z mnohých open source možností, 

● navrhne zložité release procesy, 

● aby nemusel zákazník zložito študovať, pomôže doplniť medzery v zručnostiach. 

 

 

 

 

Hotové GPS riešenie pre Cloud Native Development 



 

 

● Container Adoption Journey 

● Container platform pilot for managed services environment 

● AI/ML architecture workshop 

 

Dá sa teda povedať, že služby GPS pre oblasť Cloud Native Development sú súbor 

pripravených riešení, ktoré u zákazníka spôsobia revolúciu v jeho postupoch vývoja aplikácií 

a vytvárajú organizačnú kapacitu, aby zákazníkom rýchlo priniesli veľkú hodnotu. GPS umožní 

odomknúť nové zdroje príjmov prepracovaním hotových zabehnutých aplikácií a spustením 

nových.  

 

Verejné príklady zákazníkov, ktorí využili GPS a získali hodnotu z Cloud Native 

Development ponúkaných riešení: 

● Nové aplikácie môžeme nasadiť rýchlo, ale skutočnou výhodou je flexibilita: 

„Niektoré súčasné aplikácie rastú, iné sa zmenšujú. Tieto zmeny môžeme 

previesť automaticky jediným kliknutím, za minútu namiesto dní,“ Ivan 

Torreblanca, CIO, LeShop.ch 

● Emirates NBD 

● UPS 

● Six Group 

● Schiphol 

● Airbus 

● LeShop.ch 

● Optum 

● Delta 

● Omnitracs 

 

 

Aké sú ďalšie riešenia GPS? 

Frameworkov a riešení GPS je skutočne veľa. Všetky vychádzajú z reálnej praxe nasadenia 

u našich zákazníkov a neustále sa vylepšujú. 

Naše portfólio je organizované do hierarchie služieb, budovaných na seba, aby našim 

zákazníkom priniesli rastúcu hodnotu. Postupné úrovne portfólia sa zaoberajú rastúcou 

veľkosťou požiadaviek zákazníkov a zodpovedajúcim rozsahom zamerania služieb na zaistenie 

rastúceho vplyvu na podnikanie. 

 

Základné rozdelenie ponúk GPS môžeme chápať nasledovne: 

● OFFERING: Taktické riešenie (malé), ktoré rieši technologické nedostatky a chyby 

● SOLUTION: Veľké riešenie, ktoré vypĺňa medzery v prípadoch použitia Red Hat 

technológií, ktoré zákazník už nasadil a potrebuje pomôcť „rozchodiť“ ich vo veľkom 

● PROGRAM: Strategické riešenie (obrovské), kde zákazník čelí obchodným výzvam a 

chce kompletne zmeniť svoj spôsob doterajšieho fungovania IT 

https://www.redhat.com/en/success-stories/leshop.ch
https://www.redhat.com/en/resources/emirates-nbd-case-study
https://www.redhat.com/en/resources/ups-customer-case-study
https://www.youtube.com/watch?v=fHwRU3Le-oQ
https://www.redhat.com/en/resources/amsterdam-airport-schiphol-case-study
https://www.redhat.com/en/resources/airbus-open-innovation-labs-success-snapshot
https://www.redhat.com/en/success-stories/leshop.ch
https://docs.google.com/presentation/d/1p8z-fgnUB8Zj7NTa2N6LskPly5yvWrrWnb-qDm5cEZo/edit#slide=id.g6b0b0caafa_207_5235
https://docs.google.com/presentation/d/1p8z-fgnUB8Zj7NTa2N6LskPly5yvWrrWnb-qDm5cEZo/edit#slide=id.g6b0b0caafa_207_4664
https://www.redhat.com/en/about/press-releases/red-hat-fuels-omnitracs-deliver-cloud-native-fleet-management-innovation?source=searchresultlisting


 

  

Príklady z praxe pre tieto tri rozdelenia GPS: 

1. Inteligentný štart Ansible Tower; Automatizácie pracovných postupov IT 

3 až 12 týždňov 

2. API Centric Solution; Zrýchlenie a automatizácia poskytovania služieb 

3 až 12 mesiacov 

3. Program prijatia kontajnerov 

9+ mesiacov 

 

Konštrukčná metafora ilustrujúca vzťah a rozsah každej úrovne: 

 
 

 

Príklady GPS ponúk 

Digitálna transformácia v praxi 

Review zákazníckej architektúry a pripravenosť na akýkoľvek cloud 

Automatizácia naprieč IT a návrh cesty prijatia automatizácie 

Hybridné a multi cloud riešenia zákazníckej infraštruktúry 

Urýchlenie tvorby aplikácií a DevOps a návrh cesty na prijatie kontajnerov 

Zjednodušenie integrácie cloudových služieb -- API Centric Integration 

Návrh prevádzky AI/ML pre inteligentné aplikácie -- Otvorená platforma AI/ML 

Migrácia na SAPs/4HANA s inteligentným infra -- Discovery Session pre SAP 

Budovanie inteligentných aplikácií cez hybridný cloud a návrh cesty na prijatie kontajnerov 



 

 

Príklady verejne dostupných dokumentov popisujúcich GPS ponuky 

 

Zdroje, kde sú uvedené popisy fungovania GPS, sú nasledujúce: 

● Centrálny web služieb 

https://www.redhat.com/en/services 

● Verejný popis fungovania GPS 

https://www.redhat.com/rhdc/managed-files/co-tr-cross-services-ebook-f20322-202002-

en.pdf 

● Príklad ponuky na migráciu 

Red Hat Services offering: Upgrade Red Hat Enterprise Linux 7 to Red Hat Enterprise 

Linux 8 

https://www.redhat.com/en/services
https://www.redhat.com/rhdc/managed-files/co-tr-cross-services-ebook-f20322-202002-en.pdf
https://www.redhat.com/rhdc/managed-files/co-tr-cross-services-ebook-f20322-202002-en.pdf
https://www.redhat.com/cms/managed-files/rh-upgrade-to-rhel8-datasheet-f17069wg-201904-en_0.pdf
https://www.redhat.com/cms/managed-files/rh-upgrade-to-rhel8-datasheet-f17069wg-201904-en_0.pdf

