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ЗАВДАННЯ

Аналіз великих обсягів важливих для бізнесу даних та
даних про клієнтів для надання персоналізованих
мобільних та інтернет-послуг у масштабах компанії.

КЛЮЧОВІ МОМЕНТИ УСПІХУ

• Підтримка більш ефективного прийняття рішень

завдяки прискореній у 50 разів звітності

• Зниження загальної вартості володіння на 50%, 

скорочення витрат на інфраструктуру зберігання

даних на 30%.

ПРОБЛЕМЫ

• Застарілі аналітичні рішення

• Затримка з виконанням звітності

• Коштовизна поточної архітектури при
масштабуванні

• Доступ до критично важливих звітів

ПЕРЕВАГИ У БІЗНЕСІ

• Підвищення деталізації профілювання клієнтів, що
допомагає надати індивідуальні послуги

• Vertica в режимі Eon Mode знижує витрати на
масштабування кластерів та забезпечує
передбачувану продуктивність у процесі зростання

Провідна світова телекомунікаційна компанія China Telecom надає широкий спектр інформаційних послуг,
включаючи мобільний зв'язок, широкосмуговий зв'язок та інтернет зв'язок 5G для підприємств та приватних
осіб по всьому Китаю.



o За рахунок обсягу даних зібраних за багато років та зростання поточних даних виникли проблеми з
ефективністю управління цими даними, особливо з критично важливими.

o Через використання аналітичних застарілих систем деякі нічні звіти виходили на денний робочий час, що
заважало системам ефективно працювати. Також, збільшувалося навантаження на інфраструктурні системи,

які перестали якісно працювати, обмежилася можливість швидкого обміну даними між різними бізнес-
підрозділами.

o Щоб розширити свої аналітичні можливості, компанія China telecom вирішила відмовитися від дорогих і
низькопродуктивних систем таких як Teradata на користь Vertica, яка змогла запропонувати найпростіший і
зручний спосіб перенесення даних. У свою чергу вони змогли перенести більшу частину даних протягом
наступних восьми місяців.

Завдяки рішенню Vertica 

компанія досягла значної економії
коштів і одночасно змогла підвищити
продуктивність критично важливої
діяльності щодо складання звітів. 

загальний відсоток зниження витрат
перевищив у цифру 50. А витрати на
інфраструктуру знизилися на 30%

завдяки потужним компресійним
можливостям Vertica.

компанія прискорила виконання
деяких завдань у 50 разів, тому
деякі звіти виконуються за 5 

хвилин замість 2 годин як
раніше

ПЕРЕВАГИ РОБОТИ З ERC

• Сертифікований Pearson VUE навчальний комплекс, безліч курсів та тренінгів для підвищення компетенцій.

Конференц зала для проведення масштабних івентів та подій.

• Фахівці з високим рівнем знань у налаштуванні аналітичних платформ.

• Допомога у проектах, проведення пілотних проектів у локальному та хмарному середовищі.

• Підготовка технічного завдання, формування пропозицій та супровід до етапу здачі проекту. 

Контакты для связи тут

mailto:Software@erc.ua

