case study

Sieć korporacyjna IP VPN
dla Tesco
Tesco to jeden z trzech największych na świecie detalistów. Posiada sklepy w 14 krajach Europy,
Azji i Ameryki Północnej.

referencje
„Dla Tesco ważny jest wybór zaufanego partnera z Europy Środkowo-Wschodniej, który będzie mógł zapewnić
regionalne podejście. Ponieważ nasza sieć jest zarządzana centralnie, jednym z kluczowych atutów jest korzystanie
z dostawców oferujących tę samą jakość obsługi w każdym kraju. Ponadto, zależy nam na współpracy z tym samym
zespołem we wszystkich krajach, gwarantującym, że usługi będą świadczone według tej samej specyfikacji i przy
zapewnieniu tej samej jakości”.
Martin Berdych, Dyrektor ds. Operacyjnych i Infrastruktury IT na Europę Środkowo-Wschodnią

Niezawodne połączenia, gwarantowane oszczędności
Wolumen usług świadczonych na rzecz Tesco stale rośnie od 2005 roku. Współpraca rozpoczęła się i systematycznie
rozwijała w Czechach, a w 2011 roku została rozszerzona na inne kraje, w których prowadzimy działalność: Polskę,
Słowację, Rumunię, Węgry. Tesco Stores uzyskały jednolitą sieć IP VPN o wysokich parametrach jakościowych,
obejmującą zasięgiem sklepy detaliczne w całej Europie Środkowo‑Wschodniej. Obsługujemy obecnie ponad
1000 sklepów Tesco w tej części Europy.
W związku z rozszerzeniem zakresu usług świadczonych na
rzecz sieci detalicznej oraz coraz większą liczbą sklepów,
oddziałów i magazynów włączonych do sieci wartość
świadczonych usług gwałtownie wzrosła. Współpraca
w jednym kraju została rozszerzona na inne kraje dzięki
wdrożeniu sieci IP VPN, obejmującej Węgry, Polskę
i Słowację. Obsługujemy obecnie około 15% wszystkich

sklepów Tesco na świecie i operujemy w następujących
krajach Europy Środkowo-Wschodniej:
 Czechy – 214.
 Węgry – 226.
 Polska – 465.
 Słowacja – 172.

Dlaczego nasze rozwiązanie?
Usługa IP Virtual Private Network (VPN) umożliwia sieci
Tesco łatwe i skuteczne połączenie wszystkich sklepów
firmowych za pomocą jednej, prywatnej sieci i znaczne
zmniejszenie kosztów operacyjnych. Sieć jest podstawą
działania najważniejszych dla Tesco aplikacji, takich jak
transakcje płatnicze, system zarządzania łańcuchem dostaw

i systemami informatycznymi dla pracowników. Oprócz
regionalnej sieci IP VPN, świadczymy na rzecz Tesco inne
usługi krytyczne dla działalności spółki, takie jak centrum
kolokacji danych, dedykowany dostęp do Internetu, usługi
głosowe i SMS.

Zalety naszej sieci

Zalety operacyjne

 Jednorodna regionalna sieć – bardziej wydajna niż sieci
działające odrębnie w poszczególnych krajach.
 Niższe koszty implementacji – projekt realizowany
regionalnie i jednorazowo.
 Niższe koszty pośrednie – jedna sieć jest tańsza
w obsłudze.
 Zaawansowana, bezpieczna technologia oparta na IP.
 Sieci podstawowe i zapasowe, dostępne
z wykorzystaniem różnych narzędzi w każdym
sklepie Tesco.
 Gwarancje QoS (Jakości Usługi) i SLA (Gwarancja
Poziomu Świadczenia Usług).
 Możliwość rozbudowy sieci regionalnej poprzez sieci
partnerskie.
 Duży wybór produktów, pozwalający na budowę
dodatkowych usług, np. Unified Communications.

 Centralny system monitoringu sieci w Europie
Środkowo-Wschodniej.
 Wielojęzyczne wsparcie w całym regionie Europy
Środkowo-Wschodniej.
 Pracownicy w każdym kraju skoncentrowani
na dostarczaniu najlepszych usług.
 Tylko jedna faktura.

Schemat sieci korporacyjnej IP VPN
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Więcej informacji o usługach:
www.t-mobile.pl/biznes

* W czerwcu 2014 r. spółki GTS, działające w Polsce, Czechach, Rumunii i na Węgrzech, zostały włączone do Grupy Deutsche Telekom. W wyniku postępującego procesu
integracji 1 czerwca 2015 r. T-Mobile Poland Sp. z o.o., uprzednio prowadzący działalność pod nazwą GTS Poland Sp. z o.o., połączył się z T-Mobile Polska S.A.

