
Wyższa wydajność biznesu 
z IBM PureFlex System

Rozwiązanie IBM PureFlex System 
umożliwiło maksymalne wykorzystanie 
potencjału inwestycji informatycznych 
i zagwarantowało najwyższą wydajność 
oraz niezawodność systemów biznesowych.

PKF Consult to jedna z największych firm audytorsko-konsultingowych 
w Polsce i jedna z wiodących sieci audytorów i konsultantów w świecie. 
Firma posiada wykwalifikowane zespoły ekspertów: audytorów, dorad-
ców podatkowych, analityków finansowych, certyfikowanych dorad-
ców ASO i księgowych funkcjonujących w lokalnych biurach w Polsce. 
Ich cel to kompleksowe wspomaganie wdrażania skutecznych strategii 
biznesowych oraz wzmacnianie konkurencyjności, innowacyjności i wia-
rygodności przedsiębiorstw.

„Pomagamy naszym Klientom rozwiązywać ich problemy biznesowe. 
Pokazujemy jak usprawnić działalność według najlepszych światowych 
wzorców, a także jak dostosować ją do dynamicznie zmieniającego się 
otoczenia, aby uzyskać przewagę konkurencyjną” – mówi Krzysztof 
Sadowski, Dyrektor Centrum Informatyki w PKF Consult.

Kluczem do osiągnięcia wysokiej jakości usług jest kompleksowość 
z jaką firma podchodzi do rozwiązania każdego problemu. PKF ba-
zuje na wiedzy i doświadczeniu specjalistów z zakresu finansów, 
podatków, rachunkowości i rewizji. Eksperci firmy opierają się na 
wypracowanych standardach i metodologii realizacji usług. Organiza-
cja i zarządzanie projektami ukierunkowane są na spełnianie wymo-
gów jakościowych na wszystkich etapach realizowanych usług. Taka 
staranność i właściwa komunikacja przynoszą wymierne rezultaty. 



„Realizując zadania audytorskie dbamy o czas naszych Klientów oraz 
o ich wiarygodność, bezpieczeństwo, rozwój i kapitał, które są istotnymi 
składnikami sukcesu firmy. Wartość usług audytorskich wzbogacamy 
o wnioski dotyczące ryzyka procesów biznesowych, które pozwalają 
usprawnić procesy zarządzania” – mówi Krzysztof Sadowski, Dyrektor 
Centrum Informatyki w PKF Consult.

Takie podejście oraz wynikające z niego zadowolenie Klientów, przekła-
dają się na wysokie miejsca firmy w rankingach publikowanych przez 
znaczące media w Polsce. PKF zajmuje 1 miejsce w Polsce pod wzglę-
dem aktywności audytorskiej na rynku NewConnect oraz 3 miejsce pod 
względem liczby badanych spółek giełdowych. 

W poszukiwaniu najlepszego rozwiązania

Rozwój każdej firmy niesie ze sobą dynamiczny przyrost danych i in-
formacji, które na bieżąco należy przetwarzać. Dodatkowo, nowe oko-
liczności prowadzenia biznesu i rosnąca konkurencja stale wymagają 
tworzenia nowych aplikacji oraz środowisk będących odpowiedzią na 
aktualne potrzeby. 

PKF, chcąc zapewnić swoim Kientom obsługę na najwyższym poziomie, 
potrzebował rozwiązania wyróżniającego się wysoką elastycznością.

„Na podstawie szeregu analiz doszliśmy do wniosku, że jedynie środowi-
sko IT w modelu cloud computing umożliwi nam szybką reakcję na dyna-
micznie zmieniające się potrzeby biznesu” – mówi Krzysztof Sadowski, 
Dyrektor Centrum Informatyki w PKF Consult.



Rozwiązanie - IBM PureFlex System

Spółka PKF Consult postanowiła wdrożyć platformę IBM PureFlex 
System. Jako zintegrowane rozwiązanie infrastrukturalne IBM Pure-
Flex System łączy zasoby obliczeniowe, pamięć masową, sieć oraz 
mechanizmy wirtualizacji i zarządzania w ramach jednego systemu.

„Projekt rozpoczęliśmy od przeprowadzenia analizy przedwdroże-
niowej. Przy ocenie oferty najważniejszym elementem była wysoka 
jakość rozwiązania oraz profesjonalizm inżynierów firmy wdrażają-
cej. Dlatego zdecydowaliśmy się na platformę IBM PureFlex System 
oraz firmę K3System” – mówi Krzysztof Sadowski, Dyrektor Centrum 
Informatyki w PKF Consult.

Implementacja nowego rozwiązania zajęła kilka tygodni. Wdrożenie 
rozpoczęto od testów wydajności różnych konfiguracji systemów dy-
skowych. Następnie dokonano instalacji oprogramowania oraz nie-
zbędnych aplikacji.

Wybór IBM PureFlex System jako podstawy prowadzenia biznesu 
nie jest trudny. Tworząc środowisko należy uwzględniać koszty, jakie 
mogą pojawić się podczas użytkowania sprzętu, a oszczędności jakie 
daje IBM są bardzo duże. Przede wszystkim system kasetowy jako 

w pełni zintegrowana platforma wymaga mniej administracji. W ra-
mach chassis mamy zintegrowane macierze dyskowe, serwery, mo-
duły zarządzające. Dzięki temu nie potrzeba kilku osób odpowiedzial-
nych za każdy element infrastruktury, bo całym rozwiązaniem może 
zarządzać jeden administrator.

Spółka stworzyła swoje rozwiązanie wybierając odpowiednie opcje 
dostosowane do potrzeb klientów. W ten sposób udało się zbudo-
wać najbardziej wydajną oraz niezawodną platformę. Jej składowe 
elementy to: IBM PureFlex Express, IBM Flex System x240, IBM 
PureFlex System running hypervisor – VMware, oraz Storage IBM 
Storwize V7000.

„Niekiedy firmy nie są jedynie napędzane przez rynek, ale same stają 
się siłą napędową rynku. Wiedza usuwa dwóch wrogów budowania 
takiego dobrobytu: ryzyko i strach. Wierzymy, że rozwiązanie IBM Pu-
reFlex System umożliwi Firmie PKF Consult stać się siłą napędową jej 
rynku” – mówi Paweł Jedynak, Dyrektor Handlowy firmy K3System.



Nowe możliwości rozwoju

Rozwiązanie IBM PureFlex pozwoli spółce PKF Consult zapropo-
nować klientom usługi na jeszcze wyższym poziomie. Środowisko 
IBM PureFlex to dwa razy więcej aplikacji na tej samej powierzchni, 
koszty energii mniejsze nawet o 40% i niższe koszty zarządzania. 
A wszystko to dzięki platformie obsługującej szereg różnych węzłów 
obliczeniowych, systemów operacyjnych i hiperwizorów.

„W jednej obudowie PureFlex możemy zmieścić 14 lub 28 serwerów, 
które zajmują mniej powierzchni niż serwery rackowe. To oczywi-
ście wpływa na ograniczenie zużycia energii. Oszczędzając miejsce 
w szafie i mając niższe zużycie prądu znacząco ograniczamy koszty 
zasobów IT. Z pewnością wybór IBM pozwoli nam działać skutecz-
niej i znacznie efektywniej realizować potrzeby naszych klientów” 
- mówi Krzysztof Sadowski, Dyrektor Centrum Informatyki w PKF 
Consult.

IBM PureFlex System pomaga w szybkim i dynamicznym reagowa-
niu na potrzeby rynku. Sprzyja optymalizacji procesów i podejmowa-
niu trafnych decyzji biznesowych zgodnie z zasadami architektury 
zorientowanej na usługi.

„Usługi oparte na chmurze eliminują wiele spośród typowych ba-
rier stojących na przeszkodzie w rozpoczynaniu nowych projektów 
- takich jak wysokie nakłady inwestycyjne, niedostępność sprzętu 
lub konieczność zdobycia specjalistycznych kompetencji IT potrzeb-
nych do skonfigurowania i utrzymania systemów - mówi Krzysztof 
Sadowski, Dyrektor Centrum Informatyki w PKF Consult.

Najnowsze udoskonalenia techniczne wprowadzone w rozwiązaniu 
IBM PureFlex System umożliwiają szybsze wdrażanie systemów 
i upraszczają świadczenie usług w chmurze, a jednocześnie po-
prawiają ogólną efektywność całego środowiska informatycznego.

„We współczesnym, dynamicznym otoczeniu gospodarczym rozwią-
zania informatyczne są jednym z najważniejszych czynników wspie-
rających biznes. Pozwalają działać szybciej i bardziej elastycznie, 
a w efekcie przyczyniają się do sukcesu przedsiębiorstwa. Dzisiej-
szy użytkownik systemów IT oczekuje dostępu do danych i aplikacji 
dostosowanych do potrzeb biznesu, a najlepszą na to odpowiedzią 
jest chmura obliczeniowa oparta o IBM PureFlex System” - mówi 
Michał Kowalski, Prezes Zarządu firmy K3System.
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