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Data Archive 
Archiwizuj nieaktywne dane i obniż 
koszt utrzymania aplikacji nawet o 70%

Projekty typu Application Decommissioning polegają na wyłączeniu aplikacji, które nie są 

aktywnie wykorzystywane przez użytkowników biznesowych (dane w nich zawarte nie 

podlegają modyfikacji). Pełne spektrum danych archwizowanej aplikacji  jest przenoszone do 

dedykowanego, wysoce skompresowanego formatu z zapewnieniem dostępu do tych 

danych w dowolnej formie (widoki, raporty, formatki, mechanizmy wyszukiwania).

Integral Solutions Sp. z o.o. - Autoryzowany dystrybutor Informatica
ul. Wspólna 35, 00-519 Warszawa, www.integralsolutions.pl

Referencje z projektów Application Decommissioning 
zrealizowanych przez Integral Solutions dla polskich klientów

Duży  Międzynarodowy Bank *

Przejęcie jednego z Banków wymusiło konieczność wyłączenia kilkudziesięciu nieaktywnych 

aplikacji. Projekt obejmował archiwizację danych dla ponad 40 systemów, zbudowanie 

raportów dla użytkowników biznesowych, szkolenie oraz transfer wiedzy do zespołu Banku. 

Duże wyzwanie stanowiła  archiwizacja głównego systemu Banku, który był oparty o złożoną, 

hierarchiczną bazę danych z ponad 12 letnią historią transakcji. Projekt udało się zrealizować 

w założonym czasie i budżecie przy dużej satysfakcji klienta. Dane archiwalne zostały 

udostępnione do oddziałów Banków w celu usprawnienia obsługi klienta.

Duży  Międzynarodowy Bank *

W skutek akwizycji jednego z Banków działających na polskim rynku możliwe było 

wyłączenie jednej z serwerowni, która zawierała hardware wraz z aplikacjami przejętego 

podmiotu. 

Projekt obejmował archiwizację 42 systemów bankowych i był realizowany pod dużą presja 

czasu (data wyłączeniu serwerowni była nieprzekraczalna). Projekt zrealizowany 

w założonym czasie i budżecie w niecałe 4 miesiące.

* Klient referencyjny – możliwość spotkania lub telekonferencji

Obniżenie kosztów utrzymania 
aplikacji (wiele rozwiązań 
zastępuję się jednym, wysoce 
skompresowanym archiwum 
danych – poziom kompresji 
wynosi do 95 % ). 
Zwrot z inwestycji pojawia się 
zwykle po okresie około 
12 miesięcy

Zwiększenie bezpieczeństwa 
danych dzięki mechanizmom 
anonimizacji danych, szyfrowaniu 
oraz monitorowaniu i logowaniu 
aktywności użytkowników

Uproszczenie środowiska 
informatycznego

Zapewnienie zgodności 
z wymogami regulatora (GDPR)

Retencja danych

Obniżenie kosztów i zwiększenie 
częstotliwości wykonywania 
backupów

Korzyści biznesowe 


