
Jak innowacyjna macierz  
Dell EMC PowerStore umożliwiła 
przyspieszenie procesów i wsparła  
biznes Gannet Guard Systems 

Kiedy infrastruktura kluczowa dla funkcjonowania 
firmy wyczerpuje swój potencjał i wymaga wymiany, 
warto zwrócić się do zaufanego partnera, który pomoże 
opracować strategię modernizacji i transformacji IT  
z uwzględnieniem najnowszych dostępnych rozwiązań  
i technologii, przygotowując równocześnie firmę na 
wyzwania przyszłości.

Informacja to klucz do sukcesu w biznesie XXI wieku. 
Wiedząc, gdzie jest każdy z samochodów floty czy każda  
z maszyn parku maszynowego, mając świadomość, ile 
kilometrów przejechały, gdzie i kiedy tankowały albo ile 
czasu i z jakiego powodu spędziły w warsztacie, można 
znaleźć wzorce, które pozwolą opracować plany na 
przyszłość i zoptymalizować procedury. To z kolei szybko 
przełoży się na większą skuteczność, szybsze reakcje na 
zmieniające się potrzeby, lepsze wykorzystanie zasobów 
i oszczędność czasu, a więc na koniec – większe zyski.

Firma: Specjaliści z tradycjami

Tych bezcennych informacji może dostarczyć spółka 
Gannet Guard Systems, która specjalizuje się w systemach 
śledzenia i monitoringu pojazdów. Rozwiązania firmy 
Gannet wykorzystują zarówno system lokalizacji GPS, jak  
i systemy radiowe, zapewniając możliwość monitorowania 
położenia dowolnych pojazdów i obiektów ruchomych 
– samochodów, maszyn budowalnych, wagonów 
kolejowych czy kontenerów. Oferta działającej na polskim 
rynku od 1997 roku firmy wciąż się poszerza. Zawiera 
zarówno produkty skierowane do osób prywatnych, jak 
i różnej wielkości organizacji, które oferują narzędzia  
i informacje pozwalające zarządzać flotą, monitorować 

pracę kierowców i zapewnić im bezpieczeństwo, 
usprawnić logistykę oraz łańcuchy decyzyjne, czy wreszcie 
– odzyskiwać skradzione samochody i urządzenia. 
Ostatnia część działalności firmy przynosi szczególnie 
spektakularne rezultaty w postaci trafiających nie raz 
na pierwsze strony portali akcji policji zakończonych 
aresztowaniami złodziei i zwrotem skradzionych 
samochodów. Chociaż uwaga mediów skupia się 
najczęściej na policjantach, sukcesy tych ostatnich 
możliwe są dzięki pozostającym w cieniu bohaterom  
z Gannet Guard Systems i ich technologicznym cudom. Ale 
technologiczne cuda nie dzieją się same, a wspomagająca 
je magia wymaga czasem odnowienia.

Potrzeba: To musi działać. I to szybko

Korzystający z usług firmy Gannet klienci mogą śledzić 
wpięte w system monitoringu pojazdy za pośrednictwem 
aplikacji sieciowej, a także mobilnych aplikacji 
działających na systemach Android i iOS. Umożliwiają 
one pozyskiwanie wszelkich dostępnych informacji  
w czasie rzeczywistym, a także generowanie różnego 
rodzaju raportów, podsumowań i zestawień niezbędnych 
do zarządzania flotą. Chociaż funkcjonowanie systemu 
wydaje się proste, zerknięcie za kulisy pozwala 
zorientować się, jak  wymagające jest utrzymanie całej 
tej maszynerii w ruchu: dziesiątki tysięcy klientów 
wysyłających poprzez interfejs WWW albo aplikacje 
mobilne żądania informacji o setkach tysięcy obiektów, 
których położenie i pozostałe dane są modyfikowane 
na bieżąco, stanowią ogromne wyzwanie dla każdej 
infrastruktury bazodanowej. Zwłaszcza, że z punktu 
widzenia użytkowników wszystko to powinno odbywać 
się natychmiast – bez konieczności wpatrywania się  
w ikonkę ładowania danych.
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Jednak w dziedzinie technologii siedem lat to cała epoka, 
a dynamicznie rozwijający się Gannet Guard Systems, 
oferujący szybko rosnącej liczbie klientów coraz to nowe 
usługi, zaczął ostatnio coraz bardziej odczuwać skutki 
ograniczeń starzejącej się infrastruktury. Powodowała ona 
przede wszystkim spowolnienie generowania raportów, 
co zaczął odczuwać również dział księgowości podczas 
przygotowywania kluczowych dla firmy analiz. Konieczne 
były poważne zmiany. 

Rozwiązanie: Sprawdzeni partnerzy, 
nowe rozwiązanie

– wobec rynkowej niepewności, światowych problemów  
z łańcuchami dostaw i konieczności natychmiastowego 
podjęcia potężnego wyzwania organizacyjnego, jakim 
było przejście na zdalne modele działania, nowe serwery 
musiały poczekać. To trwające kilka miesięcy oczekiwanie 
okazało się punktem zwrotnym całego przedsięwzięcia, 
bo kiedy prace zostały wznowione okazało się, że w tym 
czasie firma Dell Technologies zaprezentowała światu 
przełomowe rozwiązanie w kategorii pamięci masowej 
– w związku z tym Datacenter Solutions zaproponowało 
w miejsce macierzy SCv3020 nowoczesną i innowacyjną  
macierz Dell EMC:
 
 

Dłuższy czas  
przetwarzania danych

Wyzwania

Niewystarczalność obecnej 
infrastruktury związana z szybkim 

wzrostem firmy

Wydłużony czas  
generowania raportów

Zastosowane rozwiązanie:

Dell EMC PowerStore

Pierwsze analizy rozpoczęły się około 12 miesięcy 
temu i szybko doprowadziły do jasnych wniosków, które  
z kolei zaowocowały decyzją o wymianie infrastruktury. 
Tak poważne przedsięwzięcie, mające fundamentalne 
znaczenie dla działalności firmy, nie mogło stanowić pola 
do eksperymentów. Wymagało współpracy naprawdę 
zaufanego, sprawdzonego partnera. Takim partnerem 
od lat jest dla Gannet Guard Systems firma Datacenter 
Solutions z podwarszawskiego Blizne Łaszczyńskiego. 
Współpraca obu organizacji zaczęła się dziesięć 
lat temu - dokładnie tyle, ile ma przeznaczona do 
wymiany infrastruktura. Nie jest to zbieg okoliczności: 
to właśnie firma Datacenter Solutions wspólnie  
z Dell Technologies poprowadziła projekt wdrożenia  
w Gannet Guard Systems. Współpraca układała się tak 
dobrze, że i tym razem DCS otrzymało odpowiedzialne 
zadanie wsparcia firmy w znalezieniu optymalnej 
odpowiedzi na wyzwania, jakie stawia przed sobą spółka.
Doskonale znając specyfikę potrzeb swojego 
partnera, Datacenter Solutions zaproponowało 
zastosowanie najnowszej generacji serwerów  
blade PowerEdge MX Series wraz z zupełnie nową, 
zaprojektowaną od zera obudową PowerEdge 
MX7000 firmy Dell Technologies oraz podsystemem 
storage opartym o  macierz z Dell Tech SCv3020. 
Otóż wiosną 2020 roku toczące się pełną parą 
prace zmierzające do wymiany infrastruktury 
firmy Gannet zatrzymała pandemia wirusa COVID-19  

W Gannet Guard Systems doskonale 
zdajemy sobie sprawę z tego, jak istotne 
jest zapewnienie odpowiedniej wydajności 
kluczowym dla firmy  systemom 
– podczas ostatniej modernizacji 
infrastruktury, rozpoczętej dziesięć lat 
temu, zdecydowaliśmy się na najwyższej 
klasy urządzenia firmy Dell Technologies, 
obejmujące serwery typu blade oraz 
macierz dyskową. Wdrażanie nowych 
rozwiązań trwało trzy lata i zapewniło nam 
niezbędny do dalszego rozwoju potencjał 
technologiczny. 

Dariusz Kwakszys 
IT Project Manager 

Gannet Guard Systems S.A.
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Czym jest Dell EMC PowerStore? Dell EMC 
PowerStore to nowa generacji macierzy 
midrange, zbudowana od podstaw dla 
potrzeb cyfrowej transformacji. To nie 

tylko nowoczesne technologie jak NVMe, 
Storage Class Memory czy efektywna i gwarantowana 
redukcja danych, ale przede wszystkim możliwość łatwej 
integracji ze środowiskami Dev/Ops czy zaawansowana 
automatyzacja wykorzystująca algorytmy uczenia 
maszynowego pozwalające na wydajne przetwarzanie 
dowolnych aplikacji i ich danych - mówi o nowej macierzy 
Wojciech Wolas, Storage, Platforms and Solutions Sales 
Manager z Dell Technologies. Klienci bardzo sobie cenią 
nie tylko możliwość dostosowania PowerStore do ich 
obecnych potrzeb, ale przede wszystkim możliwość 
elastycznego dostosowania do zmieniających się potrzeb 
bez konieczności migracji danych czy konieczności 
wymiany całego rozwiązania w przyszłości. – dodaje. 

Zaprojektowany z myślą o bezkompromisowej szybkości 
dostępu do danych i maksymalizacji wydajności 
aplikacji PowerStore to przykład tego, co można 
osiągnąć stawiając na zupełnie nowe rozwiązania  
i najnowsze technologie. Nowa macierz pozwala  
w pełni korzystać z wydajności i funkcjonalności protokołu 
NVMe, pamięci typu Storage Class Memory SSD Intel 
Optane oraz możliwości rozbudowy do 8. kontrolerów 
w klastrze, dzięki czemu oferuje doskonałą wydajność  
i minimalne czasy odpowiedzi dla najbardziej krytycznych 
aplikacji biznesowych. Z kolei zaawansowane algorytmy 
deduplikacji i kompresji pozwalają minimalizować 
wielkość macierzy i optymalizować koszt za TB. Jednak 
wydajność to tylko fragment obrazu. PowerStore umożliwa 
wykorzystanie systemów orkiestracji Kubernetes, Ansible 
czy VMware vRealize, a dzięki prekonfigurowanym 
fabrycznie modułom wdrożenie wybranego rozwiązania 
to dosłownie sekundy. Jak wspomina Adrian Glinka  
z Datacenter Solutions: 

W epoce rosnącego lawinowo obciążenia działów IT 
niezwykle ważna jest inna funkcja PowerStore: daleko 
posunięta automatyzacja. Wykorzystując algorytmy 
sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, 
oprogramowanie nowej macierzy uwalnia ludzi od 
czasochłonnych, żmudnych czynności takich jak wstępne 
rozmieszczanie woluminów, migracje, równoważenie 
obciążeń czy rozwiązywanie problemów.

Początkowo mieliśmy wątpliwości, czy taki 
poziom deduplikacji, o jakim mówiły materiały 
marketingowe producenta, faktycznie da 

się uzyskać w rzeczywistych warunkach.  
Z doświadczenia wiemy, że często liczby 

trafiające do komunikacji marketingowej to nie średnia, 
ale raczej najwyższe wartości pomniejszone o około 10%. 
Firma Dell Technologies była jednak niewzruszenie pewna 
rezultatów działania swojej technologii. Tak pewna, że 
otrzymaliśmy gwarancję, że jeżeli mechanizmy deduplikacji 
i kompresji okażą się mniej wydajne, niż przedstawiają to 
materiały informacyjne, to Dell za darmo doda nam dodatkowe 
dyski, żeby wyrównać różnicę. Przekonali nas.

Formując swoisty łańcuch zaufania, charakterystyczny dla 
dobrze działających partnerów, Gannet z kolei zaufał ocenie 
Datacenter Solutions i zdecydował się na zakup – jako 
pierwsza firma w Polsce – macierzy Dell EMC PowerStore.
  

Proponujemy naszym partnerom Dell EMC 
PowerStore, ponieważ jest to macierz, 
która naprawdę wnosi zupełnie nową 
jakość. Na rynku przyzwyczajonym 

do niewielkich kroków do przodu 
oferujemy urządzenie zaprojektowane  

z wykorzystaniem wszystkich najnowszych technologii, 
od początku zorientowane na maksymalną wydajność  
i efektywność, bez kompromisów – podkreśla Dariusz 
Słowik, Partner Account Manager z Dell Technologies. 

Prace wdrożeniowe mogły teraz ruszyć pełną parą i już 
kilka tygodni później, bez żadnych dalszych przeszkód, 
Gannet mógł zacząć korzystać ze swojej zupełnie nowej 
infrastruktury. 



Na bieżąco pracuję z różnymi macierzami 
dyskowymi, mogę więc śmiało powiedzieć, 
że mam dobrą orientację w rzeczywistych 

możliwościach dostępnych na rynku urządzeń. 
Dell EMC PowerStore to pierwsza macierz, w 

przypadku której widzę podczas pracy wyraźny, zauważalny 
skok jakościowy. Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni, że 
wykonywane operacje na macierzy wymagają krótszego lub 
dłuższego czasu oczekiwania. W przypadku PowerStore’a 
ten czas jest praktycznie niezauważalny - operacje 
wykonywane są w czasie rzeczywistym! - mówi Michał 
Ziółkowski z DCS.

Według dokonanych pomiarów, nowa infrastruktura 
pozwoliła uzyskać przyrost wydajności rzędu 10. do 
15. razy. Teraz wszystkie aplikacje klientów pracują  
z doskonałą płynnością i responsywnością, a wszelkie 
zapytania do baz danych są obsługiwane w mgnieniu 
oka, praktycznie natychmiastowo generując żądane 
raporty, analizy i zestawienia. O „kosmicznym przyroście 
szybkości pracy” mówi też dział finansów firmy Gannet 
Guard Systems, który nowe rozwiązania poznawał  
w praktyce podczas przygotowywania bilansu rocznego. 

Modernizacja z wykorzystaniem serwerów blade oraz 
macierzy Dell EMC PowerStore zapewniła Gannet 
Guard Systems zarówno zadowolenie klientów, których 
doświadczenie z użytkowaniem aplikacji usługowych 
poprawiło się w sposób rewolucyjny, ale też zabezpieczenie 
funkcjonowania firmy: jej działów księgowych, 
logistycznych i administracyjnych. Dell EMC PowerStore 
1000T okazał się też urządzeniem, które nie tylko spełnia 
i przekracza dzisiejsze oczekiwania, ale zapewnia także 
możliwość rozwoju w przyszłości. Pamiętam rozmowy 
o deduplikacji danych. Kilka razy pytałem Michała, 
Dyrektora Technicznego z DCS, czy nie powinniśmy wziąć 
więcej dysków, czy na pewno tyle wystarczy. A teraz  

Efekty: Power of PowerStore

deduplikacja działa i dane zajmują 4x mniej miejsca niż 
na poprzednich dyskach. – wspomina Dariusz Kwakszys  
z Gannet Guard Systems. 

Płynna i responsywna 
praca aplikacji

Znaczny przyrost 
wydajności

Szybka praca 
z danymi

Rezultaty wdrożenia okazały się zaskakujące nie tylko dla Gannet Guard Systems, ale nawet dla Datacenter Solutions. 
Obydwie firmy spodziewały się znaczącego przyrostu wydajności – jakby nie patrzeć, wymieniane rozwiązania 
oferowały, tak jak i ich poprzednicy, najwyższe możliwości w swojej klasie, będąc jednocześnie o generację do przodu.  
W rzeczywistości zmiana przewyższyła oczekiwania.
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Dariusz Kwakszys 
IT Project Manager 

Gannet Guard Systems S.A.

Nasz PowerStore jest wyposażony w 8,  
a ma możliwość rozbudowy nawet do 96. 
dysków. Patrząc na to, że w tej chwili uzy-
skujemy współczynnik redukcji danych na 
poziomie 4:1 i biorąc pod uwagę, że wraz 
z przyrostem danych tym ten wskaźnik 
będzie rósł, a nie malał, doprawdy nie wiem, 
kiedy będziemy potrzebowali rozbudowy-
wać tę macierz.
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Zachęcamy do kontaktu:
Dariusz Słowik 
Partner Account Manager, Dell Technologies dariusz.slowik@dell.com +48 504 316 144

Stara infrastruktura została wykorzystana w mądry  
i przemyślany sposób: w oddalonej od siedziby firmy 
o kilkanaście kilometrów lokacji utworzono zapasowe 
centrum danych – Disaster Recovery Center, które będzie 
w stanie podtrzymać działanie wszystkich usług firmy  
w przypadku poważnej awarii bazowej infrastruktury. 
Tego typu strategiczne planowanie uwzgledniające nawet 
najmniej prawdopodobne scenariusze (nowa infrastruktura 
jest objęta staranną opieką serwisową z wykorzystaniem 
zaawansowanych algorytmów predykcyjnych, 
pozwalających zapobiegać awariom na długo zanim się 
wydarzą, ma też najdłuższy dostępny okres gwarancyjny) 
dowodzi dużej zapobiegliwości, która zapewnia stabilne 
środowisko rozwoju biznesu i w przyszłości z pewnością 
zaowocuje kolejnymi sukcesami. 


