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Cascade Informatikai Zrt.

Bemutatkozás
A Cascade Informatikai Zrt. meghatározó szereplője a hazai adatközpont piacnak. Professzionális 
és innovatív informatikai megoldásokat alakítunk ki, és ezekhez kapcsolódóan megbízható, 
költséghatékony szolgáltatásokat nyújtunk partnereink számára.

Megbízóinknak olyan üzleti és stratégiai partnere vagyunk, mely képes a nagyvállalati igényeknek 
megfelelő lehető legjobb, testre szabott megoldást ajánlani és megvalósítani. Termékportfóliónk 
az egyszerű, de megbízható adatközponti megoldásoktól a hálózatintegrációs szolgáltatásokon 
keresztül az összetett, több területet is érintő adatközpont szolgáltatásokig terjed.

Munkatársaink kiterjedt, több területet átfogó tudással rendelkeznek, így már a rendszertervezés 
során érvényesítjük a „komplex rendszerben gondolkodás” elvét. Ennek köszönhetően megvalósítási 
– és szükség esetén a hibaelhárítási – fázisban is hatékonyabban reagálunk, mint a specializált 
tudással felvértezett mérnökcsapatok.

Társcégünk

Partnercégünk a teljes körű telefon és call center rendszerek kialakításával foglalkozó 
NET’54 Üzleti Kommunikáció Kft. A cég az elmúlt években az AVAYA (Platinum Business 
Partner) megoldásai mellé a Cisco (Gold Certified Partner) portfólióját is beislzletette az 
ajánlott technológiák közé, így a magyarországi piac vezető szállítójává nőtte ki magát.
A NET’54 aktív és passzív hálózati rendszerekkel kapcsolatos divíziója és hálózatbiztonsági 
divíziója segítségével kiterjesztett szolgáltatást nyújtunk ügyfeleinknek.

Kompetenciáink

Ezt az igényt támasztjuk leendő kollégáink felé, míg jelenlegi munkatársaink már magas 
színvonalon képviselik e filozófiát. Az adatközponti infrastruktúrák tervezése, kivitelezése és 
az adatközponti szolgáltatás magas követelményeket támaszt az azokat megvalósító személyi 
állománnyal szemben. A szűk területekre korlátozott tudás helyett egyes szakterületek mély 
ismerete mellett munkatársaink kombinált tudással rendelkeznek. Valamennyien komplex 
rendszerekben gondolkodunk, így a célt mindig szem előtt tartva, a feladatokat egyidejűleg 
teljes szélességében és mélységében közelítjük meg. A “komplex rendszerben gondolkodás” 
elve munkánk során már a rendszertervezés fázísától érvényesül. Arra törekszünk, hogy minden 
tekintetben megbízható rendszereket építsünk. Ugyanezen filozófia előnye, hogy a megvalósítási 
és szükség esetén a hibaelhárítási fázisban is hatékonyabban reagálunk, mint a feladat egészét 
át nem fogó, csak specializált tudással felvértezett mérnökcsapatok.
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IT üzemeltetés

Cégünk üzemeltetési szolgáltatásaival partnereink azonnal igénybe vehető és skálázható 
erőforrásokhoz, kiforrott üzemeltetési folyamatokhoz jutnak, jól tervezhető és áttekinthető 
struktúrájú költségek mellett.
Üzemeltetési szolgáltatásaink: outsourcing, az ország teljes területén végzett üzemeltetés, telepítés, 
installálás, karbantartás és javítás, tervezés és tanácsadás, valamint üzemeltetés fejlesztés.

Adatbáziskezelő rendszerekkel kapcsolatos szakmai tanácsadás (ORACLE, IBM DB2, Informix, 
MS SQL)

•

Operációs rendszerekkel kapcsolatos szakmai tanácsadás (IBM AIX, OS/400, SUN Solaris, 
Linuxok, Windows)

•

Virtualizációs technológiákkal kapcsolatos szakmai tanácsadás (VMware, MS HyperV, IBM 
Hypervisor és VIOS)

•

Szerverrendszerekkel kapcsolatos tervezési és integrációs tanácsadás•
Szerverrendszerek szállítása (IBM pSeriesRS/6000, iSeriesAS/400, Intel alapú szervermegoldások 
Cisco és IBM portfolióból, SUN Microsystems termékek

•

Storage Area Network rendszerekben uzemelő Switch és Director rendszerek szállítása és 
támogatása

•

SAN Storage Virtualizáció (EMC VPLEX és IBM SVC) Diszk alapú tárolóeszközök szállítása és 
támogatása (EMC, IBM, Hitachi)

•

Tape Library rendszerek szállítása és támogatása (EMC, Quantum, IBM)•
Mentési rendszerekkel kapcsolatos tanácsadás (IBM TSM, Netbackup, HP DataProtector, 
Microsoft DPM, Legato - Solstice Backup Networker)

•

Szakmai tanácsadás a következő területeken: felmérés, tervezés, implementáció, migráció, 
performancia hangolás, rendszerek dokumentálása, megbízhatósági szintek emelésével 
kapcsolatos tanácsadás

•

Networking (LAN/MAN/WAN) - Datacenter Networking, teljes informatikai hálózatok kialakítása, 
Datacenterek központi hálózati megoldásainak implementálása, DC kapcsolatok felépítése 
WDM technológiák alkalmazásával.

•
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Referenciáink

A „Bergische Patentachsenfabrik GmbH”-t 1898-ban alapították a németországi Wiehl-ben. Ma a 
BPW a vontatott járművek intelligens futóműveinek világvezető gyártója.

A BPW-Hungária Kft, a a németországi BPW (Bergische Achsen KG) magyarországi leányvállalata. A 
szombathelyi vállalat a nyugat-dunántúli régió gépjárműiparának meghatározó szereplője. A BPW-
Hungária Kft. világszerte elismert, kiváló minőségű vontatott jármű-futóműveket és felfüggesztési 
rendszereket, valamint agrár-gépipari termékeket gyárt, emellett az agrár termékek tervezése és 
fejlesztése is a szombathelyi szakemberek munkáját dicséri.

A BPW Hungária Kft. a 2015 és 2016 év folyamán a Cascade Informatikai és Energetikai Zrt. 
bevonásával IBM és CISCO eszközökön alapuló központi rendszert alakított ki. A 8 socket-es IBM 
rack szervereken fut a cég legfontosabb rendszere, a QAD termelésirányító megoldás. Ezért a 
felépített rendszer megbízhatósága kulcskérdés.

A rendszer technológiai alapjait az IBM tároló és rack szerver megoldásai adják. A tárolóeszközök 
virtualizációját IBM SAN Volume Controllerrel (SVC) oldottuk meg. Az adattárolás gerincét IBM 
Storwize 3700 és IBM Storwize 5000 eszközök biztosítják, a mentést pedig az IBM Tivoli Storage 
Managerrel, IBM TS3310 szalagkönyvtárral végezzük. Az SVC alá telepítettük az IBM Flash System 
840-s flash alapú gyors elérésű és nagy IOPS képességű tárolót is.

A Microsoft irodai rendszerei VMWare virtualizációs környezetben, IBM Blade szervereken futnak, 
míg a hálózati infrastruktúra a Cisco NEXUS switcheire épül.

A megoldás minden elemét a Cascade szállította, helyezte üzembe és az egész megoldásra 
üzemeltetési szolgáltatást biztosítunk.

BPW-Hungária Kft.
Átadás dátuma: 2016

CISCO UCS ESZKÖZSZÁLLÍTÁS IBM BLADE

IBM TAPE LIBRARY TSM ÜZEMELTETÉS

41145 Budapest, Bácskai utca 29b +36 1 600 6700 | info@cascadezrt.hu



Cascade Informatikai Zrt.

Az AUDI informatikai rendszerének támogatását 2011 októbere óta alvállalkozásban végezzük.

A következő rendszerek tekintetében biztosítunk L1 üzemeltetést és L2 üzemeltetési támogatást:

Audi
Átadás dátuma: Folyamatos szolgáltatás

HÁLÓZAT SUPPORT SZERVER

ÜZEMELTETÉS

• IBM RS/6000-pSeries rendszerek
AIX operációs rendszer és HACMP
TSM mentési rendszer
IBM DB2
VMware virtualizált környezet
VMware SRM
ORACLE adatbáziskezelők (RAC, StandBy)
Cisco hálózat
Checkpoint Firewall megoldás

Az AUDI-ban az új gyáregységek építése kapcsán jelenleg is folyik több szervertechnológiát és 
hálózati megoldást érintő projektünk. Ezek fázisolt megvalósításban történnek, így több sikeresen 
lezárt szakaszt valósítottunk meg, amelyek önmagukban véve is jelentős méretű projekteknek 
mondhatók. Kiemeljük a hálózati oldalon történő szakaszos Nexus 7000 telepítéseket, melynek 
folyamán összesen 16 darab Core eszközt implementálunk a folyamatosan működő hálózatba. A 
szerver oldalon is több területen végzünk az új gyár bővülésével kapcsolatos installációt, illetve 
architektúra átszervezési projektet.

•
•
•
•
•
•
•
•
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A Ringier Axel Springer Kiadó vállalat Cisco eszközökön alapuló 9 telephelyes magyarországi 
hálózatát cégünk üzemelteti, illetve fejleszti tovább folyamatosan. A hálózat nagyrészt Catalyst 
3750 eszközökből épül fel, de a Core rétegben egy teljes redundanciával kialakított Catalyst 6500 
adja a hálózat központi funkcióit. 

A telephelyeken Cisco routerek és ASA firewall megoldások üzemelnek, valamint a közelmúltban 
alakítottunk ki egy Cisco Call Center megoldást, amely elosztott architektúrában fedi le a kiadói 
Call Center igényeket. A Cisco Call Manager rendszerére épített telefónia megoldás nemcsak ezt a 
feladatot látja el, hanem a kecskeméti és békéscsabai telefonszolgáltatást is kiszolgálja. 

A Kiadóvállalatnál a Cascade Zrt. a központi rendszerek üzemeltetésében is részt vesz. A Ringier 
Axel Springer IBM pSeries szervereken futó ORACLE és Lotus alkalmazásait, valamint a pSeries 
szervert és az Intel környezeteket is kiszolgáló Cisco SAN switchekből, IBM SVC rendszerből és IBM 
DS5100 és DS4700 diszktárolókból felépített tárolóhátteret is munkatársaink üzemeltetik. 
A teljes szerverarchitektúra mentését a homogenitás megőrzése érdekében IBM eszközökkel 
valósitjuk meg. A mentési megoldás TSM szoftverrel és IBM TS3310 valamint TS3583 Tape Library-
vel üzemel. A VTL funkciót DataDomain eszköz látja el.

Ringier Axel Springer Magyarország
Átadás dátuma: 2011

LICENCEK TSM ÜZEMELTETÉS
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A Budapest Bank több éven keresztül SUN SPARC platformon futtatta ORACLE adatbáziskezelőn 
üzemelő központi adatbázisrendszerét. Mivel az elmúlt években az Intel környezet performancia 
és TCO szempontból is sokkal kedvezőbb platformnak bizonyul, mint a SUN Solaris megoldás, így 
a Budapest Bankban egy pilot projekt keretében elvégzett tesztsorozat egyértelműen bizonyította, 
hogy a Bank számára ezen feladatkörre közép és hosszú távon az Intel rendszerek kedvezőbb 
üzemeltetési mutatókkal alkalmazhatóak, mint a RISC környezetek.

A pilot után a Bankban egy 10 hónapos projekt keretében a Bank adatbázisainak egy kisebb részét 
SUN Solarisról – SUN Solarisra, egy jelentősebb részét SUN-Solarisról -Intel Linux környezetbe 
migráltuk. A projekt során több mint 60 adatbázisrendszer alatt cseréltünk működési környezetet. 
Az adatbázisok jelentős része esetében ORACLE verzióváltás is történt.

A migráció előtt és alatt is és jelen idő szerint is folyamatos ORACLE adatbáziskörnyezetekre 
vonatkozó L1-L2 supportot biztosítunk a Bank számára.

Budapest Bank Zrt.
Átadás dátuma: 2011

ÜZEMELTETÉS

A MediaWorks-nél kialakított központi informatikai rendszer és az ennek elérhetőségét biztosító 
hálózati megoldás a Cascade munkatársainak folyamatos rendszerfejlesztési munkáját dícséri. A 
kiadó vállalat IT rendszerének átláthatósága és üzemeltethetősége erőteljesen növekedett, valamint 
a rendszer üzemeltetési költségei is jóval kedvezőbb szintre került a korábbiakhoz képest. Ezeket 
az eredményeket egy, a fejlesztések megindításakor, illetve az együttműködés elején megtervezett 
stratégia kialakítása, illetve ennek következetes megtartása tette lehetővé. A szervezet munkáját 
már szinte teljes mértékben virtualizált szerverkörnyezet, konszolidált Disk Storage és egységesített 
mentési megoldás szolgálja ki. A hálózati réteget a Cisco legkorszerűbb Nexus 5010 terméket és 
FcoE technológiát alkalmazó hálózati architektúra, valamint két darab Catalyst 6500 Core eszköz 
valósítja meg. Az így kialakított rendszerek folyamatos üzemeltetési támogatását a Cascade 
Informatika Zrt. mérnökcsapata végzi 7×24 órás rendelkezésre állással és 20 perces helyreállítási 
idővel.

Mediaworks Hungary Zrt.
Átadás dátuma: 2011

LICENCEK ÜZEMELTETÉSIBM TAPE LIBRARY
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Az HBO számára a Cascade Zrt. munkatársai már hosszú ideje biztosítanak fejlesztési és 
rendszerépítési támogatást. Az adásrendszer számos részét fejlesztettük IBM alapú szerver és 
tárolórendszerekkel. A tárolórendszerek Tape Library tekintetben IBM 3584, illetve IBM TS3500 
rendszerekből épülnek fel, valamint az ezek előtt elhelyezkedő diszktárolók között megtalálhatóak 
az IBM DS4400, IBM DS4700, IBM DS3400, IBM v7000 storage megoldások.

Az HBO-nál felépített architektúra tartalmaz IBM GPFS megoldást is, amely lehetővé teszi egyazon 
adatterület több szerver által történő egyidejű elérését is.

A Tape Library rendszeren található adatok kezelését és mozgatását az IBM Tivoli Storage Manager 
valósítja meg.

HBO

A MediaWorks-nél kialakított központi informatikai rendszer és az ennek elérhetőségét biztosító 
hálózati megoldás a Cascade munkatársainak folyamatos rendszerfejlesztési munkáját dícséri. A 
kiadó vállalat IT rendszerének átláthatósága és üzemeltethetősége erőteljesen növekedett, valamint 
a rendszer üzemeltetési költségei is jóval kedvezőbb szintre került a korábbiakhoz képest. Ezeket 
az eredményeket egy, a fejlesztések megindításakor, illetve az együttműködés elején megtervezett 
stratégia kialakítása, illetve ennek következetes megtartása tette lehetővé. A szervezet munkáját 
már szinte teljes mértékben virtualizált szerverkörnyezet, konszolidált Disk Storage és egységesített 
mentési megoldás szolgálja ki. A hálózati réteget a Cisco legkorszerűbb Nexus 5010 terméket és 
FcoE technológiát alkalmazó hálózati architektúra, valamint két darab Catalyst 6500 Core eszköz 
valósítja meg. Az így kialakított rendszerek folyamatos üzemeltetési támogatását a Cascade 
Informatika Zrt. mérnökcsapata végzi 7×24 órás rendelkezésre állással és 20 perces helyreállítási 
idővel.

Mediaworks Hungary Zrt.
Átadás dátuma: 2011

LICENCEK ÜZEMELTETÉSIBM TAPE LIBRARY

ESZKÖZSZÁLLÍTÁS IBM BLADE
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A Magyar Televízió és a DUNA TV hálózati rendszereinek integrációját támogattuk a DUNA TV 
új székházba való költözése kapcsán. A két rendszer integrációja alapvetően Cisco eszközök 
paraméterezését és ehhez kapcsolódó mérnöki tanácsadási tevékenységet jelentett.

MTVA

2015 elejétől elindult Ace Telecom hálózatának racionalizálása, lévén, hogy a cég a budapesti régióban 
olyan méretű szolgáltatóvá vált, amely stratégiai irányváltást igényelt a hálózat technológiáját 
tekintve. A budapesti területen a hálózat központjába két nagy teljesítményű CISCO szolgáltatói 
router került üzembehelyezésre, valamint a budapesti node-pontokon az ASR sorozatba tartozó 
kisebb eszközök kerültek installálásra. Az Ace Telecommal a Cascade Informatika Zrt. stratégiai 
együttműködést alakított ki.

Ace Telecom
Átadás dátuma: 2015

ÜZEMELTETÉS

ESZKÖZSZÁLLÍTÁS HÁLÓZAT

Átadás dátuma: 2011

CISCO UCS ESZKÖZSZÁLLÍTÁS
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