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Zadanie migracji bankowej hurtowni danych do chmury jest 
obecnie popularnym wyzwaniem, już obecnym na roadmapach 
wielu organizacji lub znajdującym się na liście tzw. gorących 
tematów. 

Faza 1 - Analiza obecnej  
architektury hurtowni on-prem

Faza 2 – projekt docelowej  
architektury hurtowni w chmurze

Jak do tego podejść?

Argumenty związane z wydajnością, skalowalnością 

oraz bezpieczeństwem danych które przemawiają za 

tym krokiem są powszechnie znane i nie będziemy ich 

tu przytaczać. W środowisku bankowym dodatkowym 

kluczowym aspektem pozostaje kwestia regulacyjna, 

Kluczowe jest przeprowadzenie całego tego skompli-

kowanego procesu w uporządkowany sposób, który 

zapewni kontrolowane przejście do stanu docelowego 

Zaczynamy od inwentaryzacji stanu wyjściowego 

i określenia kto korzysta z hurtowni i w jakich celach, 

jak często, jakie są wolumeny danych oraz jakie są 

główne procesy przetwarzania danych w podziale 

na przetwarzanie strumieniowe (online processing) 

oraz wsadowe (batch processing). Szukamy ponadto 

odpowiedzi na istotne pytania: jakie są obecne proble-

my które chcemy rozwiązać przy okazji przenosin do 

chmury? Jaka jest perspektywa długoterminowa, czyli 

czego dzisiaj nie robimy, ale wiemy że będziemy robić 

za 2-3 lata, np. jakieś skomplikowane AI?

Zbieramy też wymagania niefunkcjonalne określające 

bezpieczeństwo danych, dostępność, skalowalność, 

wydajność rozwiązania, czy przenaszalność technologii.

Teraz przychodzi czas na zaprojektowanie naszej 

chmurowej hurtowni aby spełnić wytyczne zebrane 

w fazie pierwszej. Dodatkowo bierzemy pod uwagę:

czyli zielone światło w tym zakresie od KNF, na co 

w Polsce jeszcze musimy nieco poczekać, ale spo-

dziewamy się że to nastąpi raczej prędzej niż później, 

dlatego już teraz warto zaplanować taką operację.

z zastosowaniem najlepszych praktyk rynkowych, przy 

jednoczesnym uwzględnieniu unikalnej specyfiki danej 

instytucji. Firma Sii stosuje następujące podejście:

• standardy architektoniczne  

stosowane w organizacji

• zasady compliance

• adekwatne dostępne technologie

• optymalizację kosztową  

(uwaga: nie tylko na etapie projektu  

ale także późniejszego utrzymania)

• dostępność specjalistów  

do prac projektowych



3 MIGRACJA BANKOWEJ HURTOWNI DANYCH DO CHMURY 

Ten etap wymaga także decyzji czy przenosimy 

wszystko z hurtowni on-prem czy wybiórczo, oraz 

ustalenie scenariusza jak przenosimy – big bang? 

Przyrostowo? Koegzystencja? Trzeba mieć pomysł jak 

całe przedsięwzięcie ująć projektowo, jak zapewnić 

dostępność ludzi przez cały czas trwania projektu, jak 

zapewnić zarządzanie wiedzą, czy zmitygować ryzyka 

czysto projektowe. Ważymy też koszty różnych sce-

nariuszy i dostarczaną wartość biznesową.

A wszystko to z uwzględnieniem wymogów bizne-

sowych, regulacyjnych (wytyczne KNF), HA/DR, 

czy oczekiwanej wydajności. Pewnym ułatwieniem 

jest fakt że najwięksi dostawcy chmury mają gotowe 

frameworki do tego celu, gromadzące najlepsze prak-

tyki rynkowe oraz zawierające praktyczne wytyczne 

w formie pytań, checklist itd. 

Faza 3 – wykonanie

Kiedy projekt jest już gotowy, nadchodzi pora na 

implementację. Na tym etapie istotne jest wczesne 

przeprowadzenie pilota lub proof of concept, który 

pozwoli zwalidować poczynione założenia. Celem 

jest uniknięcie kosztownej zmiany kierunku prac na 

późniejszych etapach, jeżeli okaże się że rozwiązanie 

nie spełnia oczekiwań.

Poniżej znajduje się lista typowych ryzyk pojawiają-

cych się w projekcie migracji hurtowni do chmury oraz 

rekomendacji Sii.

Istotnym elementem prac na tym etapie jest opra-

cowanie dokumentacji docelowej architektury oraz 

przygotowanie proof of concept.

• Ryzyko • Odpowiedź

Proste przeniesienie lift&shift wygeneruje 
duże koszty jeśli przenosimy po prostu 
maszyny wirtualne lub kontenery bo za to 
w chmurze trzeba płacić w sposób ciągły

Trzeba zrobić redesign żeby skorzystać z mechanizmów serverless, tak aby chmura 
finalnie okazała się tańsza. Jeśli nie serverless to miejmy uzasadnienie biznesowe 
dlaczego.

Oraz trzeba mieć strategię migracji: co lift&shift, co refaktorować itd żeby przedsię-
wzięcie całościowo się opłaciło.

Błędny wybór technologii Trzeba dobrze przeprowadzić fazę discovery, dobrać technologie pod kątem czynni-
ków nie tylko czysto technicznych, robić wcześniej proof of concept.

Brak dokumentacji obecnego rozwiązania, 
w szczególności dokumentacji z analizy 
biznesowej – wiedza pozostająca tylko 
w głowach

Wykonując fazę discovery dokumentujemy wysokopoziomowo stan as-is, a potem 
w fazie implementacji dokładnie stan docelowy.

Pominięcie warstwy infrastruktury w pro-
jekcie

Warto mieć partnera nie tylko od rozwiązań hurtowni w chmurze, ale także od 
warstwy infrastrukturalnej. Takim partnerem jest SII, co pozwala szybko stworzyć 
kompletny zespół projektowy.

Zmienione dane z hurtowni po zmigrowa-
niu do chmury

Cały czas dokładnie testować to co robimy, żeby hurtownia po przeniesieniu miała 
takie same dane, zakładając, że te w on-prem były wiarygodne. Unikajmy sytuacji, 
że hurtownia sprzed migracji pokazywała wartość 10, a po migracji 20 i nie wiemy 
dlaczego. Użytkownicy muszą wierzyć w dane w hurtowni, inaczej projekt nie będzie 
sukcesem.

Trudność w pozyskaniu fachowców, rotacja 
w zespole projektowym

Wynajęcie sprawdzonego dostawcy na którego można przerzucić to ryzyko. Sii 
dysponuje specjalistami od różnych technologii (np. Informatica Cloud, Snowflake, 
Azure, AWS), których możemy wymieniać zależnie od fazy prac, klient nie ma po-
trzeby zatrudniać ich wszystkich.
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Artur, Architekt

Ok, hurtownia zmigrowana,  
i co dalej?

Zakończenie projektu migracji to duży sukces, ale 

wyzwania wcale się tutaj nie kończą. Prawda jest taka, 

że zapewne przepłacasz za swoją chmurę. Oto kilka 

pytań, których zadanie sobie pozwoli tego uniknąć:

• czy całość hurtowni jest bankowi potrzebna 24h 

na dobę? skoro użytkownicy korzystają z hurtowni 

tylko w godzinach biznesowych to warto wdrożyć 

automatyzację zarządzania stanem serwerów – 

będą one włączone tylko wtedy, gdy są potrzebne

• czy na pewno wszystkich danych potrzebujemy 

tak samo pilnie? Jeśli możemy je podzielić na dane 

ważniejsze – bieżące oraz dane historyczne to za 

pomocą wbudowanych rozwiązań chmury możemy 

je również rozłożyć, tak żeby dane „gorące” były 

na droższej subskrypcji, ale zapewniającej wysoką 

wydajność, zaś dane „chłodne” znajdą się w taniej 

ale o wolniejszym dostępie

• czy mam środowiska testowe, a jeśli tak to czy 

nie są zbyt ‘duże’ ? co się stanie jeśli ograniczymy 

wolumen danych i czasy przetwarzania? Które ze 

środowisk nie są już potrzebne i spokojnie można je 

skasować?

• czy parametry serwerów bazodanowych są opty-

malne? Czy mogę wybrać mniejszą ilość proceso-

rów ale o większej wydajności, by oszczędzić na 

licencji? 

• czy mam włączone narzędzia dostawcy chmury 

które monitorują poziom wydatków na bieżąco, 

a nie po fakcie? Warto skorzystać z usługi budże-

tów oraz powiadomień, które będą informować 

gdy zbliżymy się np. do 50% planowanego poziomu 

wydatków w połowie miesiąca

Podsumowanie
Migracja hurtowni do chmury to złożone przedsię-

wzięcie, które jednak w najbliższym czasie będzie 

bardzo aktualnym tematem w bankach. 

Do przeprowadzenia projektu z sukcesem oraz póź-

niejszej optymalizacji kosztów hurtowni w chmurze 

warto wybrać doświadczonego i zaufanego partnera 

dysponującego ekspertami z tego obszaru.
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Szukasz wsparcia? Skontaktuj się z Sii!

Eliminuje ryzyko że coś 
pominiemy pracując 
ręcznie

Zapewnia dużo szybszy 
start projektu

Należy do klasy no-code, 
i oferuje dużą elastyczność

Przekazujemy je nieodpłatnie 
naszym klientom w ramach 
projektu

Autorskie narzędzie SII wspierające migrację hurtowni

Korzyści ze stosowania narzędzia:

Umów darmowe konsultacje

Firma Sii posiada doświadczenie w budowie i migracji hurtowni danych do chmury. 
Skontaktuj się z nami aby porozmawiać jak możemy wesprzeć Twą organizację.

Sii jest największym dostawcą usług doradztwa technologicznego, transformacji cyfrowej, BPO i inżynieryjnych 

w Polsce. Eksperci Sii Polska realizują projekty dla wiodących firm z sektorów motoryzacji, bankowości i finansów, 

Hi-tech, medycznego, handlu detalicznego i logistyki oraz usług użyteczności publicznej. Sii posiada biura w naj-

większych miastach w całej Polsce.

W normalnym przebiegu prac, bez użycia omawianego 

narzędzia, w pierwszej kolejności należy stworzyć 

widoki źródłowe, potem „wyklikać” mapowania, 

przepływy i komponenty dla każdego widoku, 

po czym zbudować transformacje. Sam krok 

„wyklikiwania” może potrwać ok. tygodnia dla 150 

tabel źródłowych. Stosując nasze narzędzie, ten krok 

jest całkowicie zautomatyzowany.

https://sii.pl/en/what-we-offer/enterprise-software/ms-dynamics-365/

