
Wiodąca technologia platformy chmurowej

Dostęp do szerokiej gamy kluczowych usług Google Cloud, które są wykorzystywane przez najbardziej popularne 
aplikacje na świecie (Gmail, YouTube, Drive i inne)
Najbardziej stabilne i zaawansowane rozwiązania Big Data
Najszybsza implementacja nowości w Kubernetes oraz niskopoziomowa integracja z Kubernetes w usłudze 
Google Kubernetes Engine

Chmura obliczeniowa ułatwia pracę software house: pozwala na szybkie budowanie, wydajnych, bezpiecznych 
i skalujących się środowisk dla rozwijanych aplikacji. Chmura Krajowa w ramach Software House Program oferuje 
chmurę publiczną Google Cloud. Twój Software House może szybciej budować aplikacje dla klientów i szybciej się 
rozwijać dzięki technologiom Google Cloud oraz kompetencjom Chmury Krajowej.

Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

Wbudowane we wszystkie usługi szyfrowanie danych w spoczynku, ruchu i (dla wybranych usług) - w użyciu
Transparentne zasady rozdzielenia odpowiedzialności pomiędzy usługobiorcę a dostawcę, w kontekście 
bezpieczeństwa dostępu do zgromadzonych danych w różnych usługach
Centra danych zlokalizowane w 34 regionach na świecie - w tym w Warszawie

Rośnij szybciej z Google Cloud 
i Chmurą Krajową 

Dlaczego Google Cloud? 



Wygoda pracy developerów

Najniższa bariera wejścia dla nowych użytkowników - platforma podczas pracy wspiera developerów dzięki 
narzędziom automatyzacji i intuicyjnemu interfejsowi 
Duża liczba i wysoka jakość łatwo przyswajalnych i spójnych materiałów szkoleniowych oraz dokumentacji

Region Google Cloud w Polsce

Rezydencja danych w Polsce, dzięki lokalizacji centrum danych (DC na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
z dostępem do większości usług lokalnie)
Niskie opóźnienia - poniżej 10 ms z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Techniczni eksperci GCP wspierający wdrożenia dostępni lokalnie i w języku polskim

Wsparcie techniczne

Doradztwo i wdrożenia w zakresie bezpieczeństwa (BCP, DRC, SOC, złota kopia, 
audyty bezpieczeństwa, etc.) i zgodności (RODO, zgłoszenia do UKNF, etc.)
Zespół ponad 100 inżynierów chmurowych o unikalnym na polskim rynku 
doświadczeniu w projektach GCP
Doradztwo w architekturze na poziomie całej organizacji (single-, hybrid- i multi-cloud) 
oraz poszczególnych rodzajów przetwarzania (dobór stosu technologicznego, usługi 
i platformy cloud-agnostic vs. cloud-native / technologie)

Atrakcyjne Warunki Współpracy

Najbardziej konkurencyjne na rynku ceny Google Cloud oraz dodatkowe środki 
na dofinansowanie wdrożenia
Pierwsza linia wsparcia realizowana przez Chmurę Krajową - po polsku lub po angielsku. 
Łatwy dostęp - e-mail lub telefon
Silna i bezpośrednia relacja z Google Polska i Google CEE, a w efekcie dostęp do zasobów 
(Sales, PreSales, Engineers)
Dzięki partnerstwu strategicznemu szybka ścieżka eskalacji do najlepszych ekspertów GCP
Umowy zawierane na prawie polskim, z polskim podmiotem - Chmurą Krajową lub w języku 
angielskim na dowolnym innym prawie europejskim lub amerykańskim
Skonsolidowana i ujednolicona faktura za usługi od wielu dostawców, w tym integratorów, 
dostawców aplikacji, licencji, sprzętu
Rozliczenie w walucie: PLN, EUR lub USD
Rzetelne doradztwo w zakresie optymalizacji ceny (wybór regionu, rezerwacje, skalowanie)
Elastyczność finansowa: możliwość rozliczania zarówno w modelu OPEX, ale również CAPEX, 
jak też w modelu usług przedpłaconych (pre-paid) - szczególnie korzystna dla sektora publicznego 
Nasze atrakcyjne warunki komercyjne obowiązują nie tylko w Polsce, ale na całym świecie

Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

Dlaczego Chmura Krajowa? 


