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Jaké nástroje a řešení Google Cloud můžete využít?
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Odstranění složitých a náročných výběrových řízení a smluv. GÉANT má ve spolupráci s EU již vše připraveno,  
v souladu s předpisy o zabezpečení a ochraně osobních údajů. V ČR je partnerem projektu certifikovaný partner 
Google, IT společnost Revolgy a sdružení CESNET, prostřednictvím kterého je možné služby outsourcovat. 

Speciální cenové podmínky všech cloudových služeb pro školství a výzkum, a k tomu volné kredity na využívání 
technologií pro vaše týmy, vědce či projekty.

Revolgy jako expertního průvodce cloudovým světem. Vybereme s vámi vhodné  řešení, proškolíme týmy v cloudových   
technologiích, pomůžeme s nastavením a následnou správou cloudového prostředí. 

Benefity, které získáte s OCRE a Google Cloud?




Google Cloud a neomezené příležitosti

Big QueryCloud IAMCompute Engine Genomics Cloud  
Machine Learning

Cloud Storage E-mail Kalendář Disk Dokumenty Videohovory

Spojte se s námi a probereme detaily.

ocre@revolgy.com | +420 606 214 115

Máme více jak 24 let zkušeností v oblasti IT, z nichž se 
posledních 12 let věnujeme cloudovým službám. 



Jsme považováni za jednoho z nejdůležitějších a 
nejzkušenějších partnerů Google Cloud v rámci Evropy.



Máme 60 členný tým, který navrhuje, implementuje a 
spravuje cloudové infrastruktury institucí po celém světě.


Trendem ve světě IT je přestat řešit lokální servery, jejichž provoz a údržba je drahá, 
náročná a neefektivní. Provozujte IT v cloudu,  platit budete jen za služby a 
produkty, které aktuálně vaše firma potřebuje. Dostupné prostředky a čas využijte 
jinde a efektivněji, například pro rozvoj produktů či vašich služeb.



Získejte přístup k nejmodernějším technologiím a posuňte svůj výzkum a vývoj díky 
Google Cloud technologiím jako je umělá inteligence nebo strojové učení.   



Mějte svoje data vždy pod kontrolou díky nejlepším zabezpečovacím technologiím, 
tak jako tisíce společností a výzkumných organizací z celého světa. 



Google Cloud nástroje vám umožní jednoduše realizovat výzkum a projekty 
kdykoliv a kdekoliv

Kdo je revolgy?

Prague | Tallinn | London | Bucharest | Belgrade | Vilnius | Copenhagen | Dubai | Zagreb | www.revolgy.com

Broad Institute (Compute Engine, Cloud Storage, Cloud Life Sciences)

Broad Institute nahradil své vlastní počítače a úložiště pro analýzu sekvence genomu platformou Google Cloud 

Platform, která mu poskytuje vyšší rychlost, škálovatelnost a zabezpečení dat. Až čtyřnásobně zvyšuje výpočetní 
rychlost pro sekvencování kompletního lidského genomu. Chrání data řízením nastavení soukromí, každodenního 
používání nebo přístupu k datům. Řešení je také možné škálovat, aby vyhovovalo prudkým nárůstům poptávky po 

zpracování a uchovávání dat.

Geneva Business School (Google Workspace, Google Classroom)

Geneva Business School  pro své studenty a učitele vybudovala online vzdělávací centrum pomocí Google Classroom 

a Google Workspace for Education. Řešení poskytuje jednotné online centrum, které podporuje rychlou a efektivní 
komunikaci a spolupráci a umožňuje učitelům více času na interakci se studenty. Automatizací jednoduchých úkolů  

snižuje množství času stráveného administrativními úkoly. To vše pomocí jednoduchého a snadno použitelného 
rozhraní.

Posuňte výzkum a vzdělávání pomocí  
Google Cloud a OCRE na světovou úroveň



