PEIKKO GROUP KÄYTTÄÄ
KONESALEISSAAN HUOMISEN
TEKNOLOGIAA JO TÄNÄÄN

Peikko Group uudisti konesaliympäristönsä palvelemaan yrityksen kasvavaa liiketoimintaa yhdessä
IT-kumppani Telia Inmics-Nebulan kanssa. Peikko
Groupin tietohallinto valitsi teknologiaksi Hewlett
Packard Enterprisen (HPE) hyperkonvergoidun HPE
SimpliVity -ratkaisun kaikkien, ympäri maailmaa sijaitsevien toimipisteidensä tarpeisiin. Skaalautuvuus ja
toimintavarmuus ovat erittäin korkealla tasolla. Konesalien hallinta on helppoa.
Peikko on dynaaminen, tuloshakuinen ja ketterä
perheyritys, joka on rakentanut liiketoiminnan ja
tuotannon tarpeisiin kasvua ja kansainvälistymistä
tukevan IT-infrastruktuurin. Yrityksen tehtaat toimivat
vuorokauden ympäri myös viikonloppuisin. Peikolla
on ollut lähes 10 vuotta kahdennetut konesalit, ja
HPE SimpliVity -ratkaisuakin testattiin perusteellisesti
ennen lopullista valintaa, sillä ympäristöstä tuotettavien
tietojärjestelmien pitää toimia 24/7. Peikko Groupissa
tehdään paljon suunnittelutyötä ja mallinnusta.

UUDET YMPÄRISTÖT
SUOMEEN JA
ULKOMAILLE
Ensimmäisessä vaiheessa uudistettiin Peikko Groupin
fyysisesti erillään olevat Suomen konesalit kahden
noodin järjestelmällä. Tallennus on peilattu, ja koko
ympäristön hallinta hoituu yhden käyttöliittymän kautta. Tietoturvapäivitykset ja varmistukset hoituvat automaattisesti. Tallennus perustuu all-flash -teknologiaan.

”Peikon tietohallinto päätyi HPE SimpliVity -ratkaisuun
muun muassa siksi, että kaikki on yhdessä laitteessa ja arkkitehtuuri on selkeää. Heidän ei myöskään
tarvinnut investoida uuteen konesaliverkkoinfraan.
Deduplikoiva ja kompressoiva ratkaisu käyttää erittäin
tehokkaasti levytilaa. Ratkaisu on suunniteltu vikasietoiseksi”, sanoo Telia Inmics-Nebulan Head of Sales
Jouni Autio.
Käyttöönotto hoitui yhdessä illassa ja ilman katkoksia.
Peikko Groupin tietohallinto suunnitteli Telia InmicsNebulan asiantuntijoiden kanssa ulkomailla toimivien
toimipaikkojen tarpeisiin lisäksi kolmen noodin ympäristön. ”Toimivuus varmistettiin jo Suomessa, ja me
toteutimme käyttöönoton. Tietojärjestelmien käyttö jatkuu toisesta ympäristöstä mahdollisissa vikatilanteissa, ja varmistukset hoituvat tehokkaasti”, kertoo Autio.

PEIKKO GROUP LYHYESTI:
Peikko Group on johtava maailmanlaajuinen betonirakenteiden liitostekniikkaan ja liittorakenteisiin keskittyvä yritys. Yhtiön innovatiiviset ratkaisut tekevät asiakkaiden rakennusprosessista helpomman, nopeamman ja turvallisemman. Peikolla on myyntitoimisto yli 30 maassa
Aasian-Tyynenmeren alueella, Euroopassa, Kiinassa, Lähi-idässä ja Pohjois-Amerikassa
ja tuotantoa kahdeksassa maassa ympäri maailmaa. Peikon palveluksessa on noin 1800
henkilöä.

KASVUA PALVELEVA
IT-INFRASTRUKTUURI
Uudistetut konesalit ovat tuoneet Peikko Groupille
huolettomuutta, nopeutta, skaalautuvuutta ja kustannustehokkuutta sekä paremmat valmiudet vastata
liiketoiminnan kasvutavoitteisiin.
Tallennusverkon suorituskyky on HPE SimpliVityn
myötä nyt aiempaa parempi, sillä se ei rasita verkkoyhteyksiä niin paljon kuin aiemmin. Varmistusten määrä vähenee ratkaisun tarjoaman tekniikan ansiosta.
Konesalien sijainnin merkitys vähenee HPE SimpliVityn
teknologialla, sillä yhteydet eri noodin välillä toimivat
äärimmäisen nopeasti.
”Nopeammin toimivat koneet hyödyttävät varmasti
myös Peikko Groupin ulkomaisia toimipaikkoja. HPE
SimpliVity vaatii todella vähän huomiota ja työtä. He
voivat ottaa uuden palvelimen käyttöön muutamassa minuutissa. Kymmenen konesalilaitteen tilalla on
Peikon Suomen konesalissa nyt kaksi HPE ProLiant
DL380 -palvelinta. Eri noodien väliset yhteydet toimivat äärimmäisen nopeasti, ja heillä on nyt enemmän
mahdollisuuksia varmistusten sekä palautusten toteuttamiseen. Uudistettu ympäristö on myös vähentänyt
selvästi myös sähkön ja jäähdytyksen tarvetta”, sanoo
Autio.

VALVONTAA JA
KORKEALUOKKAISTA
KÄYTETTÄVYYTTÄ 24/7
Peikko Groupin molemmat konesaliympäristöt ovat
Telia Inmics-Nebulan 24/7 valvonnassa. IT-kumppani
tarjoaa perheyrityksen työntekijöille Suomessa myös
helpdesk-palvelut ja työasemat sekä auttaa konesalilaitteiden hallinnassa.
Tietojärjestelmien käytettävyys on pysynyt erittäin
korkealla tasolla. Peikko Groupin tietohallinto hyödyntää Telia Inmics-Nebulan osaamista ja teknistä
tukea tarpeen mukaan. HPE SimpliVity voidaan
varustaa myös HPE InfoSightilla, joka tuo
ennakoivan koneälypohjaisen analytiikan
konesaleihin ja tallennukseen.
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Kuvat: Peikko Group

Telia Inmics-Nebula
Vuonna 1989 perustettu kokonaisvaltaisia ITratkaisuja tarjoava Inmics Oy liittyi joulukuussa
2017 yrityskaupan myötä Telia-perheeseen.
Yrityskaupan jälkeen pilvipalveluyritys Nebula
ja Inmics käynnistivät heti tiiviin yhteystyön,

joka huipentui yritysten yhdistymiseen syksyllä
2018. Yhteisvoimin Telia Inmics-Nebula pystyy
nostamaan palveluvalikoimansa ja kykynsä
palvella asiakkaitaan uudelle tasolle – koko
Suomen laajuisesti.

