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Duży wzrost znaczenia chmury obliczeniowej i jej rozwój nie 
może być oddzielony od ogólnych trendów w komunikacji kor-
poracyjnej: mobilnej współpracy, pracy niezależnej od lokali-
zacji.  Konieczność szybkiego podejmowania decyzji i elastycz- 
ne rozwiązania kształtują nasze codzienne życie zawodowe  
i stawiają przed IT inne wymagania niż jeszcze kilka lat temu. 
Smartfon, notebook i tablet dołączyły do komputera stacjo-
narnego i telefonu jako nowi gracze w komunikacji bizneso-
wej. Dzięki IT z chmury dostęp do potrzebnych aplikacji jest 
możliwy w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca. Szczegól-
nie w sytuacji, gdy duża część pracowników biurowych pracuje 
w domu, rozwiązania chmurowe stają się jeszcze ważniejsze. 
Pytanie: „Jakie zasoby IT dostępne są w firmie?“ zmienia się na: 
„Jakie zasoby są aktualnie potrzebne?”  

Firmy zapytane o powody, dla których zdecydowały się na 
rozwiązanie komunikacyjne w chmurze, najczęściej podają 
następujące argumenty:

Oszczędność kosztów -  Uzasadnienie: Zakup i obsługa 
wewnętrznej infrastruktury IT byłyby znacznie droższe niż 
zakup tych samych usług od dostawcy chmury. W tym przy-
padku płaci się tylko za to, co jest faktycznie potrzebne, dzięki 
czemu w każdej chwili możliwe jest „elastyczne” dostosowa-
nie wydatków do aktualnych potrzeb. Kosztowne inwestycje 
początkowe (CAPEX Capital Expenditure - nakłady inwestycyj-
ne) są pominięte na rzecz dostosowanych do potrzeb, elasty-
cznych usług (OPEX - Operational Expenditure - wydatki ope-
racyjne). W rezultacie zachowana zostanie płynność finansowa 
firmy.

Elastyczność – w przeciwieństwie do rozwiązań lokalnych, 
które wiążą się z długoterminowymi decyzjami zakupowymi, 
usługi w chmurze można uzyskać elastycznie i szybko: Zarów-
no wykorzystanie zasobów sprzętowych, takich jak przestrzeń 
dyskowa czy moc obliczeniowa (także „IaaS” - Infrastructure as 
a Service”), a także niektóre aplikacje („ SaaS ”- Software as a 
Service) można u większości dostawców rezerwować elastycz-
nie i z krótkim wyprzedzeniem oraz rozliczać się co miesiąc. 

Czy te stwierdzenia są jednak obiektywnie prawdziwe? A może 
wiele z rzekomych zalet rozwiązań chmurowych to argumen-
ty marketingowe? Kwestie te są analizowane w dalszej części 
tekstu.

Dlaczego firmy decydują się na przejście  
do chmury?
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Pięć mitów na temat chmury

Argument dotyczący kosztów: 
Trudno jest określić całkowity koszt rozwiązania 
lokalnego w porównaniu z rozwiązaniem chmu-
rowym. Ile jest firm, które mają jasny obraz swoich 
całkowitych kosztów IT? Oraz: Kto jest odpowie-
dzialny za ustalanie kosztów (controling / dział IT 
/ zarząd)? Jeśli chodzi o koszty, należy dokonać 
rozróżnienia między proporcjonalnymi koszta-
mi infrastruktury i kosztami użytkowania. Oprócz 
wydatków na sprzęt i oprogramowanie, koszty IT 
obejmują również koszty personelu, energii i bu-
dynków. Często pomija się fakt, że oprócz modeli 
lokalnych i chmurowych istnieje również wariant 
wynajmu instalacji lokalnej. Pozwala to firmom na 
wynajem zarówno sprzętu, jak i oprogramowania 
od jednego operatora, czasami bez konieczności 
określania minimalnego okresu wynajmu - jest to 
również realny sposób przesunięcia kosztów w kie-
runku Opex (kosztów operacyjnych).

Elastyczność i skalowalność:
Wielką zaletą rozwiązań chmurowych jest ich 
prawie nieskończona elastyczność: Firmy o dużej 
dynamice mogą na przykład bezproblemowo 
uruchomić nowe miejsca pracy lub rezygnować 
z tych, które nie są potrzebne. Jeśli firma potrze-
buje więcej przestrzeni magazynowej w krótkim 
okresie, zostanie ona szybko udostępniona. Nie 
ulega wątpliwości, że system komunikacyjny zain-
stalowany na stałe w firmie nie może oferować 
takiego samego stopnia skalowalności, a tym 
samym elastyczności. Tę samą elastyczność, co 
rozwiązanie chmurowe, może zapewnić również 
model wynajmu, który jest wdrażany lokalnie.  
W obu przypadkach ważne jest, aby usługi były 
oparte na prostym i przejrzystym modelu ce-
nowym, który jest w każdym momencie zrozumiały 
dla klienta. 
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Pięć mitów na temat chmury

Większa wydajność: 
Większa wydajność usług w chmurze jest uzasad-
niona założeniem, że komponenty chmury oparte 
są na najlepszych w swojej klasie rozwiązaniach, co 
samo w sobie zapewnia maksymalną wydajność 
i najnowocześniejszy produkt. Kontrastuje z tym 
jednak fakt, że wiele firm migruje do chmury za 
pomocą metody „lift-and-shift“, czyli przenosi 
istniejące aplikacje 1:1 do chmury. (Źródło: Cloud 
Migration Study 2018, str.35). Tylko 35% firm ko-
rzysta z migracji do chmury w celu modernizacji 
aplikacji i wprowadzania innowacji. Wniosek: Prze-
konanie, że przejście do chmury będzie automa-
tycznie oznaczało większą wydajność IT i bardziej 
innowacyjne rozwiązania, może się spełnić tylko 
wtedy, gdy wykorzysta się szansę na modernizację. 
Ale jeśli tylko istniejące aplikacje zostaną „przenie-
sione” do chmury, ich wydajność niewiele się zmieni. 

Większa niezawodność: 
Jednym z często wymienianych powodów przejścia 
na chmurę jest: „IT powinno stać się bardziej stabilne 
i bezpieczne” (źródło: Cloud Migration Study 2018, 
str. 23). Widoczny staje się tu paradoks dotyczący 
chmury: Z jednej strony oczekuje się większego 
bezpieczeństwa przy przejściu do chmury, z dru-
giej strony obawy związane z bezpieczeństwem 
stanowią najczęstszy próg hamujący zmiany. Jest 
to również powód, dla którego rozwiązania chmu-
ry prywatnej są obecnie nadal bardzo popularne 
wśród firm.

Przekazanie odpowiedzialności za IT: 
Chęć zrzeczenia się odpowiedzialności za 
sprzęt jest często przytaczanym argumentem 
przemawiającym za outsourcingiem usług do 
chmury. Ale także tutaj pojawia się rozróżnienie 
między różnymi modelami chmury. Jeśli np. chmu-
ra komputerowa znajduje się na serwerach firmy 
(on-premises) w chmurze prywatnej, za jej działanie 
nadal odpowiada wewnętrzny dział IT. Inaczej jest 

w przypadku outsourcingu aplikacji na serwer 
zewnętrznego usługodawcy i oczywiście także  
w przypadku całkowitego przejścia do chmu-
ry. W tym przypadku firmy najczęściej wychodzą  
z założenia, że za kwestie takie jak bezpieczeństwo 
danych, ochrona danych, zgodność z przepi-
sami, kopie zapasowe lub dostępność aplikacji 
odpowiada dostawca chmury. Założenie to jest 
błędne - a więc kolejny mit - ponieważ kwestie 
odpowiedzialności za usługi w chmurze są nie-
zwykle złożone i zależą w dużym stopniu od loka-
lizacji dostawcy usług w chmurze.

Wniosek: 
Powyższe punkty pokazują, że decydując się na 
chmurę lub rozwiązanie w zakresie wynajmu lub 
zakupu, należy wziąć pod uwagę szereg aspek-
tów. Np. kwestia dotycząca kosztów jest jed-
nym z pytań, na które nie można odpowiedzieć 
za pomocą prostej kalkulacji kosztów i korzyści. 
Kwestie dotyczące elastyczności i zakresu usług są 
znacznie prostsze: Tutaj modele chmury i wynajmu 
otrzymują dodatkowe punkty w porównaniu  
z zakupioną infrastrukturą firmy. Z drugiej stro-
ny, istnieją również całkowicie zrozumiałe powo-
dy, dla których chcemy obsługiwać infrastrukturę 
firmy całkowicie wewnętrznie, a tym samym mieć 
nad nią pełną kontrolę. Temat „bezpieczeństwa 
w chmurze” jest również silnie motywowany 
życzeniami, oczekiwaniami i obawami i nie nadaje 
się jako racjonalny argument za lub przeciw prze-
noszeniu IT firmy do chmury. Poniższa lista kon-
trolna ma na celu ułatwienie podjęcia decyzji na 
korzyść danego modelu.
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Pomoc w podjęciu decyzji: Czy warto 
korzystać z usług komunikacyjnych  

w chmurze?

Jaką infrastrukturę IT posiada Twoja firma? 
Jeśli posiadasz własny dział IT w firmie, wszystkie 
trzy opcje są dla Twojej firmy w zasadzie dostępne 
– system telefoniczny w instalacji lokalnej, do 
wynajęcia i z chmury. Często nie docenia się fak-
tu, że nawet, jeśli infrastruktura komunikacyjna 
zostanie przeniesiona do chmury, to za zarządzanie  
i eksploatację odpowiada firmowy dział IT. Z dru-
giej strony instalacja lokalna niekoniecznie wyma-
ga dużego działu IT - odpowiedzialność za obsługę 
rozwiązania komunikacyjnego można przekazać 
również firmie systemowej z całodobowym serwi-
sem (tzw. Managed Services). W przypadku firmy 
rozpoczynającej działalność bez dedykowanego 
działu IT instalacja w chmurze lub instalacja lokalna 
do wynajęcia w połączeniu z zewnętrznym dostawcą 
usług może być optymalnym rozwiązaniem.

Jakie jest zagospodarowanie przestrzenne  
w Twojej firmie? 
Jeśli firma dysponuje wystarczającą przestrzenią, 
instalacja lokalna, prawdopodobnie z wewnętrzną 
infrastrukturą serwerową, jest oczywistym 
rozwiązaniem. Należy przy tym zaznaczyć, że  
w zależności od producenta rozwiązanie komu-
nikacyjne może mieć bardzo różne wymiary, od 
małego pudełka, które radzi sobie bez dodat-
kowych serwerów, po rozbudowane środowisko 
serwerowe z dodatkowymi firewallami. Jeśli jednak 
wymagania przestrzenne, takie jak oddzielne, do-
brze klimatyzowane pomieszczenie dla serwerów, 
nie są dostępne, infrastrukturę można oczywiście 
przenieść do zewnętrznego centrum danych i tym 
samym korzystać z wirtualnego systemu telefonicz-
nego i wirtualnego rozwiązania UC. 
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Jak elastyczna powinna być Twoja infrastruktura 
komunikacyjna?  
W przypadku szybko zmieniającej się liczby pra-
cowników, a także stale zmieniających się wy-
maganiach dotyczących oprogramowania firmy,  
w przeciwieństwie do zakupu rozwiązania telefo-
nicznego i UC, nabycie infrastruktury komunikacyj-
nej z chmury lub model wynajmu zapewniają wyso-
ki stopień elastyczności. Należy jednak zaznaczyć, 
że istnieją również oferty w modelu chmury lub 
wynajmu, które opierają się na długich terminach. 
Kluczowym kryterium wyboru jest więc to, aby fir-
ma nie wiązała się na długi czas z uzgodnionym 
modelem, lecz mogła w krótkim czasie reagować 
na zmiany. Oczywiście, za taką elastyczność płaci 
się - pakiet z krótkimi terminami, jest w każdym 
razie trochę droższy niż pakiet z długimi okresami 
trwania umowy. 

Jeśli oceniasz swoją strategię aktualizacji jako raczej 
konserwatywną, nie musi to oznaczać, że jedyną 
opcją dla Ciebie jest wewnętrzne rozwiązanie te-
lekomunikacyjne i UC.  Również w tym przypadku 
istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu i opro-
gramowania lub uzyskania go z chmury. Należy 
jednak wówczas upewnić się, że decyzja została 
podjęta na korzyść dostawcy, u którego aktua-
lizacje nie są przeprowadzane zawsze automa-
tycznie. Firma powinna mieć swobodę wyboru, 
kiedy i czy przeprowadzona zostanie aktualiza-
cja, nie powinna być ona zmuszana do korzysta-
nia z najnowszego oprogramowania. Warunkiem 
wstępnym tej swobody wyboru w przypadku 
rozwiązań telekomunikacyjnych i UC z chmury jest 
rozwiązanie typu single-tenant. W przeciwieństwie 
do rozwiązań typu multi-tenant, aktualizacje dla 
rozwiązań typu single-tenant są instalowane indy-
widualnie. 

Ważny temat „bezpieczeństwa” i paradoks 
chmury: 
Jeśli chodzi mechanizmy bezpieczeństwa, 
rozwiązania komunikacyjne on-premises, do 
wynajęcia lub w chmurze niekoniecznie muszą się 
od siebie różnić. Wysoki poziom bezpieczeństwa 
można osiągnąć we wszystkich trzech mode-
lach, pod warunkiem, że niezbędne mechaniz-
my bezpieczeństwa są już zaimplementowane 
na poziomie aplikacji, dzięki czemu cały proces 
komunikacji jest zaszyfrowany. Innym aspektem 
jest pytanie, czy chce się pozostawić kontrolę nad 
danymi w firmie i w firmowym IT, czy też zaufać 
zewnętrznemu dostawcy usług, który zajmie się 
kwestią bezpieczeństwa danych, ale tym samym 
ma dostęp do wszystkich danych firmowych.

Ostatecznie to kwestia gustu, czy ktoś ma większe 
poczucie bezpieczeństwa, gdy system jest fizycznie 
na miejscu i można naciskać „fizyczne przyciski“, 
czy też czuje się bezpieczniej, gdy zewnętrzni 
specjaliści zajmują się tą kwestią. W każdym ra-
zie, przy outsourcingu rozwiązań telekomunika-
cyjnych i UC należy upewnić się, że infrastruktura 
umieszczona jest w europejskim centrum danych, 
które podlega surowym europejskim przepisom 
dotyczącym bezpieczeństwa danych. 

Pomoc w podjęciu decyzji: Czy warto 
korzystać z usług komunikacyjnych  

w chmurze?

https://www.cloud-services-made-in-germany.de/
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Jaką rolę w funkcjonowaniu Twojej firmy odgry-
wa czynnik „bezpieczeństwa awaryjnego”?  
Dla wysokiego poziomu redundancji ważne jest 
przede wszystkim, aby infrastruktura oparta była 
na funkcjonującej koncepcji redundancji, tzn. dla 
głównej centrali PBX skonfigurowana jest redun-
dantna centrala PBX, która płynnie przejmuje jej 
funkcje w przypadku awarii. Taki scenariusz możliwy 
jest zarówno w przypadku instalacji lokalnej, a także 
w modelu wynajmu lub w chmurze. W przypadku 
rozwiązania chmurowego centrala główna może 
być obsługiwana w chmurze, podczas gdy zapaso-

wa centrala PBX znajduje się w siedzibie klienta. 
Takie mieszane modele łączą w sobie to, co naj-
lepsze z obu światów. Jeśli ma być zagwarantowany 
wyjątkowo wysoki poziom niezawodności, istnieją 
takie infrastruktury, jak absolutnie bezpieczny sys-
tem telekomunikacyjny w wysoce redundantnym 
bunkrze atomowym w szwajcarskich górach. Ale na-
wet w przypadku tej opcji, nadal istnieje szczątkowy 
stopień ryzyka, jeśli połączenie z firmy do outsour-
cowanego systemu telekomunikacyjnego nie jest 
stabilne.

Pomoc w podjęciu decyzji: Czy warto 
korzystać z usług komunikacyjnych 

w chmurze?
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Kwestie, które są bardziej złożone niż nam się 
wydaje: Capex i Opex
Jeśli i tak musisz zainwestować w nowe rozwiązanie 
komunikacyjne, zawsze możesz wybrać jedną  
z trzech opcji, czyli instalację w chmurze, zakup 
sprzętu i licencji w ramach rozwiązania on-premi-
ses oraz wynajem sprzętu i licencji on-premises. 
Możliwa jest również dowolna kombinacja tych 
metod, np. wynajem serwera, zakup urządzeń 
końcowych i inne. Jeśli firma ma dużą płynność 
finansową, istnieją powody, aby kupić rozwiązanie 
komunikacyjne i UC, ponieważ jest to zwykle tańsze 
w dłuższej perspektywie niż wynajem lub model  
w chmurze. Warunkiem wstępnym jest jednak fakt, 
aby był to trwały i solidny produkt, który jest sta-
le rozwijany i oferuje w okresie użytkowania nowe 
funkcje bezpieczeństwa lub aplikacje do aktuali-
zacji. Wydatki poniesione na nowy system mogą 
zostać zrekompensowane przez odpisy amortyza-

cyjne przez 5 lat (w zależności od przepisów po-
datkowych w poszczególnych krajach, informacja 
ta dotyczy przepisów podatkowych w Niemczech). 
Idealnie byłoby jednak, gdyby funkcjonował 
on przez 10 lat lub dłużej, dzięki czemu koszty 
całkowite byłyby znacznie niższe niż w przypadku 
eksploatacji wirtualnej z regularnie narastającymi 
kosztami miesięcznymi. Ponadto w tym przypadku 
odpisy amortyzacji wpływają do rezerw firmy.

Z drugiej strony duże przedsiębiorstwa, które są 
oceniane pod kątem wartości dla akcjonariuszy, 
często wybierają model Opex, ponieważ można go 
przedstawić korzystniej w bilansie firmy i kapitał 
nie zostanie na dłuższy okres zablokowany. Nawet 
wtedy nie oznacza to automatycznie przejścia do 
chmury, ale może również oznaczać wybór lokalne- 
go rozwiązania do wynajmu.

Pomoc w podjęciu decyzji: Czy warto 
korzystać z usług komunikacyjnych  

w chmurze?
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Liczba dostawców usług w chmurze jest 
niewątpliwie bardzo duża, a różnorodność ofert 
jest trudna do opanowania. W jaki sposób firmy 
mogą zapewnić, że otrzymają optymalne 
rozwiązanie chmurowe dla swoich potrzeb? 

Polegaj na jednym dostawcy usług
Przed podjęciem decyzji i w celu odnalezienia się 
w gąszczu dostawców usług w chmurze, war-
to skonsultować się z ekspertem ds. chmury, 
ponieważ decyzja, którą zamierzasz podjąć, wiąże 
się z poważną zmianą strukturalną w Twojej firmie,  
Po określeniu scenariusza wdrożenia, ekspert ten 
opracuje dokładny profil wymagań, zazwyczaj we 
współpracy z wewnętrznym działem IT i zarządem 
firmy. W ramach tego procesu decyzyjnego 
określany jest odpowiedni model chmury - chmura 
prywatna, chmura publiczna lub chmura hybrydo-
wa. 

Lokalizacja dostawcy usług w chmurze: Europa
Od kilku lat pojawiają się uzasadnione wątpliwości, 
co do bezpieczeństwa i poufności danych i doku-
mentów na amerykańskich serwerach - słowo klu-
czowe NSA. Zgodnie z orzeczeniem Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości z października 2015 r., 
umowa „Safe Harbour“ dotycząca wymiany danych 
między USA a Europą została uznana za nieważną  
z uwagi na fakt, że dane europejskich użytkowników 
nie są w USA wystarczająco chronione przed 
dostępem władz. Dlatego istotne jest, aby upewnić 
się, że dostawca chmury ma siedzibę w Europie.

Kwestia bezpieczeństwa w razie awarii 
Firmy, którym zależy na wysokiej dostępności  
swojego IT, powinny zwrócić uwagę na infrastrukturę 
centrum danych swojego przyszłego dostawcy 
chmury. Czy wszystkie systemy są skonfigurowa-
ne redundantnie, tzn. czy zapewnione jest bez-
problemowe działanie systemu nawet w przypad-
ku awarii jednego z komponentów? Szczególnie  
w przypadku całkowitego przeniesienia IT do chmu-
ry publicznej, firmy są w dużym stopniu uzależnione 
od dostawcy chmury: W przypadku awarii ich in-
frastruktury, dochodzi do zatrzymania wszystkich 
wspieranych przez IT procesów biznesowych. Poza 
awariami zasilania, wadami sprzętu i oprogramo-
wania, atakami wirusów lub błędami ludzkimi,  
w rozważaniach należy również uwzględnić czynni-
ki takie jak ochrona przeciwpożarowa lub systemy 
gaśnicze. 

Zgodność z Rozporządzeniem o Ochronie  
Danych Osobowych (RODO, na terenie UE zna-
ne pod nazwą GDPR - General Data Protection  
Regulation).
Kwestia zgodności dostawcy usług w chmurze  
z przepisami wysunęła się jeszcze bardziej na pierw-
szy plan od wejścia w życie RODO w maju 2018 r. 
Pierwsi dostawcy usług w chmurze zareagowali na 
wyzwania, jakie stawiają nowe regulacje dotyczące 
ochrony danych i poddali się certyfikacji zgodnie  
z obowiązującym rozporządzeniem RODO. Obszer-
ne informacje na temat „Cloud Certification“ można 
znaleźć na stronie niemieckiego Federalnego Biura 
Bezpieczeństwa Informacji (BSI).

Jak wybrać odpowiednie rozwiązanie
 chmurowe dla mojej firmy? 

https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Informationen-und-Empfehlungen/Empfehlungen-nach-Angriffszielen/Cloud-Computing/Cloud-Zertifizierung/cloud-zertifizierung_node.html
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Koncepcja innovaphone – 
zakup, wynajem czy chmura?

 ■ Eksploatacja w europejskich 
centrach danych 

 ■ Brak inwestycji i zobowiązań 
kapitałowych

 ■ Brak zobowiązań 
długoterminowych

 ■ Aktualizacje zawarte są w pa- 
kiecie

 ■ Elastyczność przy dodawa-
niu lub zmniejszaniu liczby 
użytkowników / funkcji

 ■ Instalacja lokalna (on-premises)

 ■ Brak inwestycji i zobowiązań 
kapitałowych

 ■ Brak zobowiązań 
długoterminowych

 ■ Aktualizacje zawarte są w pa-
kiecie 

 ■ Elastyczność przy dodawa-
niu lub zmniejszaniu liczby 
użytkowników / funkcji

 ■ Instalacja lokalna (on-premises)

 ■ Jednorazowa inwestycja, brak 
opłat miesięcznych

 ■ — 

 ■ Aktualizacje z opcjonalną 
umową serwisową oprogramo-
wania

 ■ Liczba użytkowników i funk-
cji może być w każdej chwili 
elastycznie rozszerzana

Chmura Wynajem Zakup

Szukasz nowego rozwiązania komunikacyjnego dla swojej firmy, ale nadal wahasz się, między 
rozwiązaniem w chmurze, wynajmem i zakupem? 

innovaphone oferuje doskonałe rozwiązanie w tej kwestii, ponieważ bez względu na to, co wybierzesz, zawsze 
otrzymasz tę samą technologię i pełen zakres funkcji dostosowanych do Twoich potrzeb i bez żadnych 
ograniczeń. Można nawet łączyć ze sobą różne modele biznesowe.
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Wdrożenie - bezpieczne środowisko typu single-tenant
Każda centrala PBX w chmurze jest zarządzana, jako niezawod-
ny single-tenant w logicznie odizolowanej maszynie wirtualnej. 
Dzięki temu aktualizacje nie muszą odbywać się u wszystkich 
klientów w ten sam sposób, ale mogą być przeprowadzane 
indywidualnie: Każdy klient posiada własną wirtualną centralę  
i każda domena działa całkowicie niezależnie.

Uruchomienie instalacji przez Partnera innovaphone
Uruchomienie, czyli podstawowa instalacja każdej centrali Cloud 
PBX wykonywana jest przez Partnera innovaphone. Następnie 
centrala Cloud PBX nie jest już dostępna dla osób trzecich. Uru-
chomienie musi nastąpić w ciągu 10 dni po wdrożeniu, pro-
ces instalacji jest w dużej mierze zautomatyzowany. Następnie, 
specyficzną konfigurację centrali w chmurze przeprowadza się 
ręcznie. 

Elastyczne rozliczanie za pomocą Software Credits
Płatności dokonywane są za pośrednictwem tzw. iSC (inno-
vaphone-Service-Credits). W razie potrzeby, w dowolnym 
momencie można dodać lub usunąć z istniejącej centrali PBX  
w chmurze dodatkowe komponenty sprzętowe lub pro-
gramowe, a także zakupić odpowiednie iSC. iSC zamawiane są  
u dystrybutorów i zarządzane za pomocą aplikacji Devices App  
w innovaphone myApps Client.  Opłaty rozliczane są codziennie 
(„Pay-as-you-Go“ płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem).

Bezpieczeństwo rozwiązania innovaphone w chmurze
Po uruchomieniu centrala Cloud PBX i platforma aplikacyjna 
(Application Plattform) nie są już dostępne dla osób trzecich. 
Istnieje tylko tzw. dostęp konserwacyjny do konsoli zarządzania 
innovaphone. Partner zajmuje się administracją systemu. Dzięki 
temu centrala Cloud PBX może być dostosowana do potrzeb 
użytkownika. W celu dalszego zwiększenia bezpieczeństwa 
logowania, na poziomie administratora i użytkownika można 
aktywować uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Połączenie 
urządzeń końcowych z centralą Cloud-PBX jest standardowo 
w pełni szyfrowane za pomocą H.323/TLS. Ponadto wszystkie 
komponenty innovaphone obsługują protokoły SDES-DTLS do 
kompleksowego szyfrowania danych połączeń end-to-end, jak 
również ICE, STUN i TURN do transmisji mediów. Rozwiązanie 
innovaphone w chmurze obsługiwane jest w wysoce bez- 
piecznych europejskich centrach danych i gwarantuje najwyższy 
poziom bezpieczeństwa danych zgodnie z europejskimi stan-
dardami ochrony danych. 

Zawsze niezawodne wsparcie
Partnerzy mogą kierować pytania dotyczące wsparcia w zakre-
sie funkcji lub usterek Cloud PBX do zespołu wsparcia innova-
phone.

Zalety rozwiązania 
innovaphone w chmurze
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INNOVAPHONE
“Pure IP Communications made in Germany“ -  
i to już od samego początku założenia firmy. 
innovaphone jest wiodącym europejskim dostawcą 
rozwiązań w zakresie pracy i komunikacji dla firm.  
Siedziba główna znajduje się w Sindelfingen w 
Niemczech, pozostałe oddziały w Austrii, Francji  
i we Włoszech. Od momentu założenia firmy w 1997 
r. wszystkie rozwiązania sprzętowe i programo-
we - bramy VoIP, system telefonii IP innovaphone 
PBX, rozwiązanie UC myPBX oraz środowisko pracy  
i komunikacji innovaphone myApps opracowywane 
są we własnym zakresie przez innovaphone i pro-
dukowane wyłącznie w Europie.  Kompletne port-
folio produktów  dostępne jest również w chmurze. 
Rozwiązania innovaphone otrzymały znaki zaufania 
TeleTrust: „IT Security made in Germany“ i „IT Secu-
rity made in EU“.

To nadal przedsiębiorstwo średniej wielkości 
zarządzane przez właścicieli
Firma zarządzana jest przez właścicieli, bez udziału 
kapitału zagranicznego, w 100% samofinansująca 
się i jest synonimem zrównoważonego rozwoju, 
wartości dodanej oraz najnowocześniejszej techno-
logii. Właściciele tworzą również zarząd. Taka struk-
tura organizacyjna ukształtowała niezależną firmę 
o międzynarodowym zasięgu, która ugruntowała 
swoją pozycję wiarygodnego partnera na rynku eu-
ropejskim.
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