
     Chocolette Confectionary ražo šokolādi no dabīgām izejvielām un zemu 
kaloriju saturu, kā arī izplata to Eiropā. Pateicoties unikālajai tehnoloģijai, 
uzņēmuma modernais cehs ražo vienu no baudāmākajām un 
ekskluzīvākajām šokolādēm - RED, kas nesatur cukuru, ievērojami 
samazinot kopējo kaloriju skaitu produktā. Fabrika ir viena no 
inovatīvākajām šokolādes rūpnīcām Eiropā ar augstu automatizācijas 
līmeni un reizē arī augstu atbildības līmeni pret apkārtējo vidi.

Par uzņēmumu

Ieguvumi

Visa uzņēmuma sistēma 
vienā risinājumā ar vienkāršu 

pārvaldību

Drošs privātais mākonis

"Brīdī, kad IT sistēma uztur visu ražošanu, servisa 
sniedzēja uzticamība un efektīvi IT risinājumi ir 
vieni no svarīgākajiem faktoriem. DEAC 
personiskā attieksme, rūpes un profesionālisms 
ir tas, ko mēs novērtējam visaugstāk, jo vairs nav 
jāsatraucas par biznesa nepārtrauktību."

CASE STUDY

UZŅĒMUMS: 
CHOCOLETTE CONFECTIONARY

Virtuālā privātā tīkla (VPN) savienojums, datu 
rezerves kopēšanas serveris, SQL replikācija, 

dublēta IP tīkla arhitektūra un integrēta 
antivīrusa pārvaldība

Augsts drošības 
līmenis

Integrēta monitoringa un 
uzraudzības sistēma 

mākonī

Pilna kontrole

Individuāli pielāgots risinājums, 
kas perfekti piemērots 

uzņēmuma vajadzībām, kā arī 
licenšu īre iegādes vietā

Izmaksu samazinājums sabalansējot 
CAPEX un OPEX modeļus



MS Exchange – pilns MS Exchange 
komplekts sniedz iespēju ne tikai sūtīt un 
saņemt e-pastus, bet arī izmantot 
kalendāru un konferenču telpu 
rezervēšanas iespējas katram darbiniekam
Antivīrusa pārvaldība – spēcīga antivīrusa 
sistēma visām virtuālajām mašīnām un 
darba virsmām vienā risinājumā
Aktīvā direktorija – lietotāju pieejas 
politiku kontrole resursiem, aplikācijām un 
domēna vārdam

Menedžmenta serveris – visaptveroša virtuālo 
resursu kontrole – ātri pielāgojama un 
vienkāršs Hyper-V virtualizācijas menedžments
Testa virtuālā mašīna – virtuālā mašīna, kas 
izveidota 1C un SQL testu veikšanai, kā arī, lai 
veiktu dažādus uzlabojumus netraucējot 
esošās operācijas
Datu rezerves kopēšanas serveris – 
automātiskas datu un sistēmu replikācijas 
pilnai drošībai, izmantojot Veeam risinājumu ar 
pilnībā pārvaldāmu datu rezerves kopēšanas 
infrastruktūru

1C un SQL datubāzes – jaudīgi resursi 
nepārtrauktam darbam ar programmatūrām, kā arī 
SQL pasīvais serveris ar replikācijām neparedzētu 
avārijas situāciju izmantošanas gadījumā
Monitoringa serveris – kontrole pār visu sistēmu. 
Ātra jebkādu problēmu noteikšana IT sistēmas 
ilgtspējības nodrošināšanai
Terminālu serveris – drošs virtuālās darbvirsmas 
risinājums nodrošina piekļuvi darbam jebkurā laikā 
un vietā

   IT risinājums ir izveidots uz jaudīgiem HPE (Hewlett Packard Enterprise) serveriem, kas ir savienoti ar iLO pārvaldības sistēmu un dublētiem Mikrotik 
maršrutētājiem.
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Tīkls
Virtuālais privātais tīkls (VPN) – drošs tīkla 
savienojums starp dažādām lokācijām, 
mainoties un daloties ar datiem attālināti ar 
publiskā tīkla izmantošanu
Dublēta IP tīkla arhitektūra

Infrastructure 
HPE serveru iegāde un to 
izvietošana DEAC datu centros
Mikrotik maršrutētāji, disku masīvi 
un komunikatori

Additional services 
Licenču noma – uzņēmums samazināja 
savas izmaksas, izvēloties licenču nomu 
iegādes vietā
Administrācija un monitorings – DEAC 
eksperti nodrošina operētājsistēmas un 
aplikāciju administrēšanu, kā arī monitorē visu 
kopējo IT sistēmu, ļaujot klientam fokusēties 
uz šokolādes ražošanu un izplatīšanu
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