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Robin cloud native řešení znásobí výhody 
kubernetes a cloud ekosystému pro provoz 
enterprise aplikací

Google
Cloud Platform

Baremetal, VM

Klíčové přínosy:
ü Zkrácení času nasazení aplikací
ü Úspora nákladů na provoz
ü Efektivnější využití infrastruktury
ü Bezpečný a efektivní provoz aplikací

• High availability
• Business continuity
• Výkon
• Automatizace
• Monitoring

Pro Robin CNP a CNS poskytujeme kompletní stack (HW, cloud). 
Včetně zajištění provozu aplikací.

Robin Cloud-Native Platform
(CNP)

(automatizace aplikačního workflow)

Robin Cloud-Native Storage
(CNS)

(pro jakékoli stateful aplikace)

Thein Digital přináší exkluzivně na evropský trh produkty Robin.io
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CNP Robin přináší „app-store like“ zkušenost 
pro enterprise aplikace.

Provisioning nových aplikací, pipelines 
a nástrojů může trvat týdny. 

Den-1 a Den-2 provoz je složitý a 
vyžaduje zdroje, kterých je 

nedostatek.

Dedikovaná infrastruktura vede k 
nízké míře utilizace.

Nasazování a provoz firemních aplikací je 
složitý a nákladný proces. 

Řešením je využití cloud-native platformy, na libovolné 
infrastruktuře, v prostředí on-prem, cloudu, i hybridního 
cloudu

Aplikační balíčky na jedno 
kliknutí.

CNP Robin je pro:
ü COTS enterprise

aplikace
ü Custom vyvinuté 

aplikace
ü Aplikace vyvíjené pro 

kontejnery
ü Legacy aplikace

Typické příklady využití: Big Data, Databáze nebo Data Science.
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CNP Robin je v řadě funkcionalit 
globálně unikátní řešení.

App-aware Storage
Enterprise-grade storage with 
no expertise required: Achieve 
SLAs and easily scale up and 

scale out 
Kubernetes

Virtual Networking
Flexible, carrier-grade networking based 

on OVS and Calico. Supports overlay 
networking and IP address preservation 

Application Workflow Automation
Deploy entire application pipelines in minutes and simplify lifecycle

management with self-service ease

End-to-end automatizace na 1 kliknutí, nebo s využitím API
Deploy, Scale, Heal, Upgrade, Snapshot, Clone, Backup, entire application pipelines

Unikátní funkcionality nad rámec 
jiných orchestračních platforem:

• Cloud-native storage – řeší
problematiku provozu stateful 
aplikací v Kubernetes, přenositelnost
a disaster recovery.

• Automatizace aplikačního 
workflow: nasazení v řádu minut

• Snadný samoobslužný model 
řízení provozu aplikací
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Stateful aplikace potřebují 
Cloud Native Storage.

Kubernetes řeší 
orchestraci a životní 
cyklus stateless
aplikací.

Ale co storage a 
data management 

stateful aplikací? ? Data by měla být vždy dostupná, i pokud pody, disky, 
servery selžou

DevOps týmy by měly být schopné provozovat 
Stateful aplikace, aniž by šlo o storage experty. 

Predikovatelný výkon aplikace je kritický u sdílených 
clusterů.

Je kritická pro snadný provoz a údržbu

Snapshoty, klony, backup & DR, to jsou požadavky 
pro business kontinuitu

Vždy dostupná

Snadné použití

Vysoký výkon

Chráněná data

Visibilita
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Robin CNS řeší nedostatky provozu 
stateful aplikací v kubernetes

Baremetal, VMs AWS, Azure, GCP, IBM

Robin Cloud Native Storage

K8S, OpenShift, Anthos, IBM, GKE, AKS, 
EKS

RDBMS, NoSQL, Queues, Timeseries, Big 
Data

Jakákoli 
infrastruktura

Storage & Data 
Management

Jakékoli 
Kubernetes

Jakákoli 
stateful aplikace

Robin CNS využívají F500 společnosti 
pro mission-critical aplikace
• 6 Petabytes big data apps
• 2.5 Petabytes ELK, Kafka, 300 nodes
• 400 Production Databases

Výkon
• Baremetal výkon (2-6x rychlejší než jiná řešení)

High Availability
• Striktně konzistentní replikace
• Auto resync on fall-behind
• Fast Failover

Data Management 
• Snapshot, Rollback
• Backup, Restore
• Business continuity
• Přenositelnost aplikací
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Máte aplikace v 
kubernetes/orchestrační 

platformu?

Používáte také aplikace 
včetně databází a další 

aplikace s potřebou 
perzistentních dat? 

Máte nějaké problémy s 
řešením datové 

dostupnosti pro tyto 
aplikace?

Ano

Ano
CNSNO

NO

Platforma CNP (zahrnuje také CNS). Může být 
použita jako alternativa např. OpenShift. 

Nebo paralelně pro stateful aplikace. 

CNP

Máte nějaké aplikace v prostředí Kubernetes?
Jakou platformu  používáte?
Jaké jsou její silné stránky a co naopak postrádáte?
Máte nějaké stateful aplikace?
Jaké typy workloads máte?
Jaké typy problémů (s provozem aplikací) máte?
Jak vám nyní funguje aplikační podpora a jaké vidíte její 
nedostatky?

CNS dramaticky zjednodušuje 
řešení dostupnosti aplikací, 
umožňuje jejich mobilitu vč. 
Hybridních cloudů. 

Možnost 
použít CNP 
jako 
alternativu

Možnost použít CNS jako doplněk k 
jiné kubernetes platformě.

CNP, nebo CNS, je prakticky pro každou společnost, 
která  řeší, jak efektivně provozovat aplikace.

Robin CNS je ideální doplněk 

pro OpenShift
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Palo Alto běží na platformě Robin: 
buduje na ní Threat Detection modely

▪ Eliminován zdlouhavý provisioning a vytvořen agilní 
samoobslužný model.

▪ Dramaticky sníženy provozní náklady díky Robin 
řešení na jedno kliknutí. 

▪ Konsolidovány workloads na sdíleném hardware 
místo dedikovaných clusterů.

8

6 Petabytes
Network Data

35%
Utilizace

6 týdnů
K nasazení

80%
Utilizace

15 Minut
K nasazení

Před ROBIN

Automation
and Simplicity

Reduced CostSelf-service
Agility

Prokázané přínosy řešení Robin.io
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Prokázané přínosy řešení Robin.io

Efektivita, CAPEX & OPEX 

Ø První komerční kontejnerizovaný 5G 
stack s miliony zákazníků

Ø40% úspora OpEx škálovatelná
orchestrace & automatizace pro RAN and 
Core

Ø50% úspora CapEx umožnění provozu
OpenRAN a Core na komerčním HW

Ø80% zkrácení času nasazení : z 10 dnů na
minuty

Ø30% rychlejší pro provoz VNF & CNFs 
Pozn: 
Data poskytnutá zákazníkem. 
Srovnání s původním řešením na 
OpenStack.
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1. Robin.io je leaderem v globálním měřítku

Robin získal hned 3 ocenění na prestižním “GOTEL award telecoms industry’s most 
prestigious award”;
1. Most Innovative Cloud Service:
Highly commended: Robin – The Robin Cloud Native Platform

2. Ground-breaking Virtualization Initiative
Winner: Altiostar – Rakuten Mobile for 5G Open RAN on Kubernetes (Base 
is Robin's CNP + CNS)

3. Best Operator 5G Innovation:
Winner: Altiostar – Rakuten Mobile 5G Open RAN Cloud-Native Network
(deployment over Robin's Cloud Native Platform, CNP, and Cloud Native Storage, 
CNS)

https://telecoms.com/512313/2021-glotel-awards-winners-unveiled/

Diferencovaná technologie s 2+ roky náskokem oproti konkurenci.

Pozn: Portworx je jediná relevatní alternativa CNS, ale 
nedisponuje CNP

https://telecoms.com/512313/2021-glotel-awards-winners-unveiled/
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1. Cenový model Robin.io

Poznámka:
Ve srovnání s jinými platformami vychází Robin.io cenově příznivě.
Například cena Bare-metal Openshift,  roční licence - 2 socket server (2 procesory a 32 jader).  List price 6.400 EUR (bez 
OpenShift Container Storage).
Portworx (CNS):
PX-Enterprise (Bare Metal)  : 5 000 EUR/node/rok, VM 1 500 EUR/node/rok.
Navíc: Disaster recovery (PX DR) 1 125 EUR Bare Metal a 325 EUR pro VM.
PX-Backup 1 200 EUR/rok

Cena CNP a CNS je založená na počtu nodes, kterými jsou server či VM.

Cena je stanovena jako roční platba za SW licenci:

• Robin Cloud Native Storage: 87 tis. Kč/node/rok.

• Robin Cloud Native Platform: 138 tis. Kč/node/rok.

(v praxi bude pro HA obvyklé využít min 3 nodes)
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1. Srovnání platforem: Robin CNP x OpenShift

Ø přichází se svojí instalací
Kubernetes

Ø přichází se svojí instalací
Kubernetes

Ø poskytuje GUI pro provoz a CI/CD 
app.

Ø poskytuje GUI pro provoz a CI/CD 
app.

ª v EU renomovaný dodavatel Ret Hat ª obsahuje Cloud Native Storage

ª ekosystém dodavatelů nadstaveb ª vlastní systém aplikačních bundelů

ª jednotné snímání a zálohování app.

ª podpora stateful aplikacím, 
klonování

ª podpora DRP v public cloudech

OpenShift <-> Robin CN Platform
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1. Srovnání platforem: Robin CNS x PortWorx

Portworx <-> Robin CN Storage
Ø nadstavba Kubernetes (Openshift, 

...)
Ø nadstavba Kubernetes (Openshift, 

...)

Ø Cloud Native Storage Ø Cloud Native Storage

Ø snímání, zálohování, DRP aplikací Ø snímání, zálohování, DRP aplikací

ª velmi široká podpora Kube plaforem ª podpora různých Kube platforem

ª migrace aplikací, scheduler Stork ª lokální klonování aplikací

ª sofistikovaný, modulární
ª jednodušší, přehledný, jeden balík

SW

ª GUI pro správu a operace


