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Transformace strojírenské společnosti do AWS cloudu s Hardys Digital 

Otázkou dnešních výrobních společností již není, zda přejít do cloudu, ale jak a s kým touto cestou digitální 

transformace úspěšně projít. Stejně tak tomu bylo v případě strojírenské společnosti Vítkovické slévárny, 

která letos v druhém kvartálu stála před výzvou najít pro svou cloudifikaci zkušeného partnera.  

 

Společnost Vítkovické slévárny, spol. s r.o.  je tradičním výrobcem válců pro válcování kovů, tvarových 

odlitků z ocelí a litin a od roku 2003 také odlitků ze slitin mědi. Dynamicky se rozvíjející společnost je 

nositelem tradice výroby odlitků od roku 1828 a výroby válců od roku 1910. V současné době se řadí k předním 

evropským výrobcům pracovních válců pro teplé válcovny plechů. Společnost využívá moderní licenční 

technologii odstředivého odlévání. Součástí výrobního programu je také výroba modelů a atypických výrobků 

ze dřeva. 

 

Výzva 

Vítkovické slévárny se potýkaly s problematikou nestandardizovaného a zastaralého IT, které 

neumožňovalo nebo zpomalovalo zavádění moderních technologií do výroby v jednotlivých závodech a 

zároveň bylo nákladné na čas a peníze jej provozovat v jednotlivých pobočkách po ČR. Potřeba dobře 

fungujícího IT nebyla naplněna a docházelo k vynakládání zbytečných nákladů na nákup a obnovu 

hardware, software a licencí.  

Potřeba 

Jelikož je implementace inovací a moderních technologií pro dlouhodobé směřování Vítkovických sléváren 

klíčová, vedení se rozhodlo využít výhod public cloudu jako hlavního katalyzátoru modernizace svého IT a 

nastoupit na vlnu Průmyslu 4.0.  

Samotná transformace IT do cloudu je však komplexní záležitostí a vyžaduje potřebné zkušenosti s danou 

problematikou. Otázka „Jak začít s cloudem rychle, bezpečně a získat hodnotu co nejdříve?“ byla nasnadě.  

Vítkovické slévárny se chtěly vyhnout počátečním chybám a metodě pokus-omyl a postupovat na základě 

ověřených postupů, architektury a automatizace, a tím nastartovat úspěšnou cloudifikaci.  

Vznikla tedy potřeba najít zkušeného cloudového partnera, který dokáže projít celou cestou transformace 

IT do cloudu společně. Konkrétně bylo třeba detailně zmapovat stávající IT, ujasnit priority a stanovit 

odpovídající dlouhodobou cloudovou koncepci a strategii v daném kontextu. Následně pak provést samotný 

přechod IT do cloudu, včetně zaškolení.  

 



 
 

Výběr partnera pro přechod do cloudu 

Pro transformaci a modernizaci svého IT si Vítkovické slévárny vybraly jako cloudového partnera naši 

společnost Hardys Digital, a to z důvodu rozsáhlých zkušeností s problematikou public cloudu a provozu IT 

služeb, možnosti sestavení řešení na míru a orientace v procesech výrobních společností.  

Pro přechod do cloudu byla zvolena platforma Amazon Web Services (AWS). Mezi hlavní motivy výběru 

patřila flexibilita a škálovatelnost platformy, absence licencí, množství nabízených pokročilých IT služeb a 

možnost úspory až 30 % na provoz běžné IT infrastruktury. 

 

Řešení – přechod do public cloudu 

V rámci přechodu IT Vítkovických sléváren do cloudu byla implementována celá řada odborných služeb 

našeho týmu v Hardys Digital. V průběhu celého řešení byly pořádány školící workshopy, týdenní jednání a 

interview se stakeholdery, byl veden kompletní projektový management a nastavení řízení programu a 

zpracovány měsíční reporty. Vítkovické slévárny s námi také využily kreditů pro konzumaci AWS služeb pro 

první projekty zdarma. 

Jako součást řešení byl vytvořen strategický plán transformace společnosti do cloudu s ROI, fázemi 

centralizace divizí a poboček. Implementace první fáze transformace vybraných IT služeb do cloudu probíhá 

od června 2019 do října 2020. Druhá a třetí fáze implementace začne v průběhu roku 2020. 

 

 



 
 

Seznam služeb implementovaných naší společností Hardys Digital 

➢ Cloudová strategie – Analýza současného IT v jednotlivých divizích a pobočkách a rychlá aplikace 

kroků cloudové transformace. Tím se zrychlilo dosažení finálních výsledků a zvýšila transparentnost 

v celém podniku. Vytvoření systematického rámce pro rozhodování k vyhodnocení a výběru 

cloudového přístupu pro konkrétní scénáře, služby a aplikace. 

➢ Cloudová infrastruktura, archivace a zabezpečení – Realizace připojení podnikového IT ke 

cloudovým službám v řádech dní na základě ověřené architektury uvolnila místo na existujících 

úložištích a zároveň dramaticky snížila náklad na TB dat. Dále byla rozšířena velikost osobních složek 

zaměstnanců, které jsou nyní standardně zálohovány s odolností proti ztrátě dat na 99,999999999 %. 

Zavedl se také jednotný bezpečný přístup ke cloudovým a webovým službám společnosti. 

➢ Komunikace a dokumentace v cloudu – Návrh a implementace nejvýhodnější konfigurace nástrojů 

pro komunikaci a správu dokumentů s nejvyšším možným komfortem pro uživatele. Správa předplatné 

licencí, měsíční revidování nákladů za nástroje a poskytnutí expertízy pro maximalizaci investic do 

moderních nástrojů. 

➢ Správa, optimalizace a bezpečnost cloudových aplikací a služeb – Vybudování cloudového 

operačního modelu pro provoz IT služeb v hybridním módu s ohledem na Cloud a DevOps a integrace 

s moderními ITSM nástroji. Kompletní monitoring hybridního IT, aplikací a služeb a celková 

viditelnost provozu aplikací, systémů a organizace z jednoho místa. 

➢ Cloudové migrace – V roce 2020 se plánuje vyhodnocení první fáze migrace a přesun a optimalizace 

dalších produkčních systémů a aplikací. 

 

Seznam implementovaných AWS služeb 

➢ AWS EC2 Instance pro zajištění výpočetního výkonu 

➢ AWS VPN a Direct Connect pro networking – Zabezpečené připojení z AWS do on-premise 

serverovny. 

➢ AWS Glacier, S3 a Storage Gateway – Kompletní řešení pro podnikové složky, archivaci a hybridní 

model ukládání dat. Neomezené úložiště pro sběr dat a špičkové hodnoty SLA.  

➢ AWS Directory Services, Workdocs a Workmail – AWS SaaS pro firemní maily, osobní složky 

zaměstnanců a jednotný přístup na cloudové a on-premise služby. Jsou to moderní nástroje pro 

komunikaci a document management, usnadňující správu podnikové infrastruktury a eliminující 

potřebu investic do licencí a infrastruktury pro nákladné e-mailové, databázové a souborové servery. 

Automatické šifrování veškerých dat a komunikace.  

➢ AWS Organizations, SSO a Billing – Přístup k dokumentům a komunikace kdykoliv, kdekoliv, 

odkudkoliv a na jakémkoliv povoleném zařízení pod jednotnou správou v rámci celé organizace. 

Monitoring a správa fakturace AWS služeb a jejich rozdělení na jednotlivé útvary. 



 
 

➢ AWS Cloudwatch, Cloudtrail, SSM – Automatické protokolování veškerých AWS služeb pomocí 

cloudwatch do centrálního logu. SSM pro automatický patching, updating a správu instancí. 

➢ AWS RDS, DynamoDB, Kinesis – Provoz testovacích a produkčních aplikačních databází a real-time 

analytických služeb, které jsou plně zálohovány v hybridním modelu. 

 

Benefity řešení 

Významné výhody přechodu IT Vítkovických sléváren do cloudu jsou patrné již nyní.  

Mezi hlavní benefity řešení patří nejen významná úspora 30 % nákladů z provozu IT infrastruktury, ale také 

vybudování základu pro centrální cloudové IT. 

Další výhodou je uvolnění rukou pro IT, které může zrychlit implementaci dalších fází a zároveň 

implementovat nové funkce na existujícím ERP systému a implementaci nových digitálních služeb pro 

zaměstnance a zákazníky.  

V neposlední řadě se IT oddělení vzdělává v oblasti cloudu a cloudových služeb. Společnost pracuje 

s moderními službami, které mohou přilákat nové zaměstnance.  

AWS cloud také umožňuje společnosti rychlejší realizaci inovačních projektů. 

 

Naše spolupráce s Vítkovickými slévárnami zmíněnými výsledky ještě nekončí. V nadcházejících fázích 

transformace se zaměříme především na migraci ERP, další fáze centralizace poboček a implementaci datové 

platformy pro sběr dat z útvarů a ERP.  

 

Hardys Digital 

Jsme cloudový partner pro Vaši vizi 
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