
Sprawny monitoring
pojazdów i floty 
samochodowej

“Modernizacja infrastruktury IT pozwoliła 
znacząco ograniczyć koszty i stworzyć 
nowe możliwości rozwoju. Środowisko 
informatyczne zapewnia wystarczające 
zasoby do poprawnego funkcjonowania 
naszych aplikacji przez najbliższe kilka lat. 
Rozwiązanie zapewnia podwojenie mocy 
obliczeniowej oraz wydajności systemu 
dyskowego”.
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towarowymi K3System Sp. z o.o. Nazwy innych 
przedsiębiorstw, produktów i usług mogą być 
znakami towarowymi lub znakami usług innych 
podmiotów.

Od 25 lat spółka Viasat Monitoring dostarcza swoim 
klientom skuteczne rozwiązania w zakresie monitoringu, 
telemetrii oraz zarządzania pojazdami. Od 2016 roku 
firma jest częścią włoskiej Grupy VIASAT, która od 1987 
roku jest wiodącym podmiotem na rynku projektowania 
i produkcji elektronicznych systemów samochodowych 
z technologią komunikacji satelitarnej.

„ Jesteśmy producentem urządzeń i systemów w branży 
GPS. Nasze wiodące na rynku systemy Automonitoring 
oraz Multimonitoring służą do precyzyjnego monitoringu, 
kontroli i ochrony pojazdów i obiektów” – mówi Mariusz 
Hausman, Kierownik działu IT, Viasat Monitoring Sp. z o.o.

Firma oferuje innowacyjne rozwiązania pozwalające 
na optymalizację procesów biznesowych poprzez 
kompleksowe rozwiązania do zarządzania flotą pojazdów, 
bez względu na wielkość floty czy branżę.

Viasat Monitoring cały czas realizuje nowe projekty, które 
wymagają kreowania kolejnych zasobów IT. 

„Umowa leasingowa na nasze środowisko informatyczne 
dobiegała końca. Mieliśmy do wyboru przedłużenie 
umowy wraz z wykupem posiadanego już sprzętu lub 
zakup nowego rozwiązania” – mówi Mariusz Hausman.

Zanim wybrano konkretne rozwiązanie i dostawcę firma 
postanowiła dokładnie określić swoje potrzeby. W tym 
celu przeprowadzono analizę systemu. Spółka brała 
pod uwagę kilka możliwych rozwiązań. Spośród różnych 
propozycji najlepsze rozwiązanie przedstawiła firma 
K3 System.

„Zaproponowaliśmy rozwiązanie złożone z serwerów 
Lenovo SR655. W ramach umowy K3 System dokonało 
dostawy sprzętu. Kluczowe dla tego projektu było 
również to, że nowe środowisko w połączeniu z obecnym 
wir tualizatorem otworzyło drogę do uruchomienia 
takich usług jak np. Kubernetes, na którym zależało 
Klientowi” – mówi Krzysztof Sołtys, Dział handlowy, 
K3 System Sp. z o.o.

Modernizacja infrastruktury pozwoliła firmie efektywniej 
wykorzystywać zasoby i zoptymalizować posiadaną 
infrastrukturę serwerową. Dzięki lepszej wydajności 
i wyższym parametrom serwerów, oraz nowej macierzy, 
środowisko IT zaczęło spełniać wymagania i odpowiadać 
na potrzeby biznesu. Obecny system informatyczny firmy 
zapewnia wysoką dostępność do danych, oraz gwarantuje 
niezawodność i bezpieczeństwo.

„Nowe środowisko zapewnia wystarczające zasoby do 
poprawnego funkcjonowania naszych aplikacji przez 
najbliższe kilka lat. Rozwiązanie zapewnia podwojenie 
mocy obliczeniowej oraz wydajności systemu dyskowego” 
– mówi Mariusz Hausman.
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