
Latvenergo
Latvenergo koncerns kopš 1939. gada ir viens no vadošajiem enerģijas 
tirgotājiem un videi draudzīgākajiem ražotājiem Baltijas valstīs. Latvenergo 
ir Latvijas valstij piederošs elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanas un 
tirdzniecības, kā arī dabasgāzes tirdzniecības uzņēmums. Tas ir arī viens no 
lielākajiem uzņēmumiem Latvijā, kurā strādā vairāk nekā 3400 darbinieku.

Sākot sadarbību ar Latvenergo 2013. gadā, Proact pierādīja sevi kā augsti kompetentu 
komanda. Mūsu izaicinājums bija piedāvāt tādu produktu, kurš būtu uzticamāks kā esošais 
rezerves kopēšanas risinājums, un atbalstītu virtuālas, fiziskas un mākoņa vides. 
Esošais risinājums vairs nespējā  nodrošināt datu drošības līmeni,  kas atbilstu arvien 
pieaugošajām uzņēmuma iekšējām vajadzībām un drošības prasībām. 

“Mums bija skaidrs priekšstats kā mēs uzlabosim savu rezerves kopēšanas sistēmu ar šo 
produktu. Lai risinājumu ātri ieviestu, mums arī bija būtiski, ka Proact jau ir liela pieredze šī 
produkta veiksmīgā ieviešanā.” Jānis Strazdiņš, IT projektu vadītājs, Latvenergo.

Izaicinājums
• Piedāvāt augsta līmeņa rezerves kopēšanas risinājumu vadošajam uzņēmumam savā 

nozarē.
• Atbalstīt paaugstinātas rezerves kopēšanas sistēmas drošības prasības.
• Samazināt datu aizsardzības pārvaldības sarežģītību un izmaksas, izmantojot vienotu 

datu aizsardzības platformu heterogēnai IT infrastruktūrai.
• Vienkāršot un samazināt IT administratoru ikdienas uzturēšanas noslodzi.
• Ar biznesa skatījumu saskaņotu licencēšanas pieeju.
• Veikt ātru sistēmas ieviešanu, neskatoties uz heterogēnu IT infrastruktūru.

Izaicinājums
• Atbalstīt paaugstinātas rezerves 

kopēšanas sistēmas drošības 
prasības

• Samazināt datu aizsardzības 
pārvaldības sarežģītību un 
izmaksas, izmantojot vienotu datu 
aizsardzības platformu heterogēnai 
IT infrastruktūrai

Risinājums
Commvault Complete™ Backup & 
Recovery  - piegāde un ievešana
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Lai risinājumu ātri ieviestu, 

mums arī bija būtiski, ka 

Proact jau ir liela pieredze 

šī produkta veiksmīgā 

ieviešanā”

Jānis Strazdiņš
IT projektu vadītājs

Kā mēs palīdzējām

Latvenergo esošā rezerves kopēšanas risinājumu ekspluatācijā saskarās ar vairākām 
būtiskām problēmām. Produktam bija nepilnīga atskaišu un statistikas veidošanas 
(reporting) funkcionalitāte. Iepriekš lietotais produkts tika pārbaudīts no drošības viedokļa 
un tā funkcionalitāte nespēja nodrošināt dažas drošībai svarīgas pamatlietas, piem. 
administratoru darbību revīziju (auditing). Licencēšanas principi bija visai sarežģīti, un tā 
rezultātā risinājums netika efektīvi izmantots.
 
• Augsta līmeņa rezerves kopēšanas risinājumu vadošam uzņēmumam.
• Atbalstīt paaugstinātas rezerves kopēšanas sistēmas drošības prasības.
• Samazināt datu aizsardzības pārvaldības sarežģītību un izmaksas, izmantojot vienotu 

datu aizsardzības platformu heterogēnai IT infrastruktūrai.
• Vienkāršot un samazināt IT administratoru ar sistēmas uzturēšanu saistīto noslodzi
• Ar biznesa skatījumu saskaņotu licencēšanas pieeju.

Nopietnā produktu konkurencē Latvenergo izvēlējas Proact risinājumu, jo mums bija 
veiksmīga ilggadēja pieredze ar produkta ievešanu, kā arī veiksmīga iepriekšējā Latvenergo 
un Proact sadarbība, un cieša Proact kooperācija ar ražotāju.
Būtiska instlācijas daļa tika veikta kopā ar Proact Nīderlandes kolēģiem . Proact un Latvenergo 
partnerība ietvēra regulārus paveiktā pārskatus, saziņu, lai izskatītu aktuālos jautājumus un 
atrisinātu visas novērotās problēmas.

Priekšrocības

Zemākas izmaksas - 
aktuālajai tirgus situācijai 
atbilstošas cenas.

Vienkāršota administrēšana 
- Centralizēta, vienkārša 
infrastruktūra un vienots 
administrēšanas rīks.

Pozitīva pieredze – Ilgstoša 
veiksmīga sadarbība ar 
Proact komandu.

Augstvērtīga tehnoloģija 
- Risinājums atbalsta 
sadarbību ar plašu 
tehnoloģiju spektru, kā 
rezultātā tiek iegūts viegli 
pārvaldāms un ilgtspējīgs  
risinājums

Par Proact
Proact ir Eiropā vadošais neatkarīgais datu centra un mākoņu pakalpojumu sniedzējs. 
Pateicoties elastīgiem, pieejamiem un drošiem IT risinājumiem un pakalpojumiem, mēs 
palīdzam organizācijām samazināt riskus un izmaksas, vienlaikus veicinot elastību, produktivitāti 
un efektivitāti. Esam īstenojuši vairāk kā 5000 veiksmīgu projektu visā pasaulē, varam lepoties 
ar vairāk kā 3500 klientiem, un šobrīd mākonī pārvaldām vairāk kā 100 petabaitus informācijas.

Proact nodarbina vairāk kā 1000 cilvēkus 15 valstīs Eiropā un Ziemeļamerikā. Mūsu mātes 
uzņēmums Proact IT Group AB (publ) dibināts 1994. gadā un tas tiek kotēts Nasdaq Stokholma 
fondu biržā kopš 1999. gada (ar simbolu PACT).

info@proact.eu
www.proact.eu

http://www.proact.eu
https://www.facebook.com/ProactGroup/
https://www.linkedin.com/company/proact-it-latvia-sia/
https://twitter.com/proact_it
https://www.youtube.com/channel/UC87kltvgz8CrX80-AVyOMYA

