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Sharry Europe vytváří jednotnou platformu pro digitální
systémy v moderních kancelářských budovách.
Zaměřují se na vstup, parkování, sdílené služby i chytré
kanceláře pro podporu komunity a efektivní pracovní
prostředí. www.sharryeurope.com

IT v Sharry Europe
Společnost Sharry Europe je plná IT developerů pracujících na vývoji chytrých řešení pro moderní
office. Jejich cílem je implementovat inovace a nové technologie do pracovního prostředí. Sharry
Europe přichází s vlastní aplikací, která je technickým srdcem kanceláří. Pomocí aplikace dokážou
zařídit přístupy do budovy, parkování, rezervovat zasedačky nebo být včas upozorněni na požár v
budově.
Plánovaná expanze do Ameriky, související nárůst počtu vývojářů a jejich požadavky na DevOps
procesy vytvořili nové požadavky na architekturu a administraci infrastruktury. Přizpůsobení
stávajících tradičních “LAMP” uspořádání moderním DevOps procesům a implementace
Kubernetes. V plánu byly také oblasti monitoringu infrastruktury a aplikací, zálohování a
bezpečnost řešení. Klíčovým požadavkem byl provoz produkčních systémů v Amazon Web
Services, kde se mimo technické otázky musela řešit ekonomika provozu zejména v souvislosti s
automatickým dynamickým škálováním výkonu Kubernetes.

ČMIS: DevOps support vývojářům na prvním místě
Karel Falber je specialistou na DevOps architekturu, Linux a Amazon Web Services. Sharry
Europe ho půjčujeme na 2 dny v týdnu již od začátku roku 2020. Karel a ČMIS Linux team zajišťují
návrh DevOps prostředí, instalaci a správu Linux serverů. Pro vývojáře Sharry Europe poskytují
rychlou technickou podporu a konzultují optimální DevOps procesy. Spravují a dle aktuálních
požadavků nastavují také produkční prostředí v AWS.
“Největší výzvou bylo integrovat stávající Linux prostředí do cloudových služeb Amazonu. Zvládnul
jsem to rychleji než jsem očekával a jsem rád, že mohu být součástí zajímavých projektů Sharry
Europe.”
Karel Falber, Senior Linux Administrátor & Infrastrukturní architekt, ČMIS
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Jak spolupráci s ČMIS hodnotí Sharry Europe?
“Ve spolupráci se seniorním Linuxovým administrátorem, Karlem
Falberem ze společnosti ČMIS, jsme dosáhli skvělých výsledků.
Díky této technické podpoře se nám povedlo rozběhnout náš projekt
zaměřený na expanzi do Ameriky. Pozitivně hodnotíme zejména
profesionální přístup k práci a vysokou odbornost.”
Ing. Vladimír Cibulka, Co-founder, Sharry Europe s.r.o.
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