ExpressPod riešenie na kľúč pre virtualizáciu SMB zákazníkov od
Cisco a NetApp
Spoľahlivé a predkonfigurované riešenie ExpressPod od spoločnosti Cisco a NetApp je určené každej
spoločnosti, ktorá nasadzuje projekt virtualizácie svojho serverového, sieťového a storage prostredia.
ExpressPod je predkonfigurované riešenie s overenou a testovanou kombináciou komponentov
dodávaných formou bundle.
Integrácia a dodávka ExpressPod zahŕňa vhodne naškálované Cisco UCS® C-Series servre C220 M3
poslednej generácie, NetApp FAS2220 alebo FAS2240 storage a Cisco Nexus® 3048 prepínače
s ultranízkou latenciou spolu s menežment nástrojmi pre celú infraštruktúru v cenovo dostupnej
relácii, ruka v ruke s jednoduchou inštaláciou a nasadením. ExpressPod podporuje otvorený
ekosystém manažment nástrojov a virtualizačných hypervízor riešení ako sú VmWare, Microsoft
Hyper-V a Citrix XenServer.

EspressPod prínosy:
•
•
•
•

Dostupné riešenie – začnite konsolidáciu a virtualizáciu v cenovo dostupnej relácii
v kombinácii s jednoduchosťou implementácie a rýchlej prevádzkyschopnosti
Jednoduchosť – zredukujte komplexnosť virtualizačného projektu s efektívnym
manažmentom celého riešenia
Efektívny rast – riešenie na báze otestovaných konfigurácii s predvídateľným výkonom
a možnosťou plánovať náklady na rozšírenie riešenia v budúcnosti
Optimalizácia IT – efektívna konsolidácia záťaže a prínosy virtualizácie bez bariér

ExpressPod Small obsahuje:
2 x Server Cisco UCS C220 M3 s parametrami 2xE5-2650 8c CPU, 64GB RAM, 4 x 10/100/1000 iSCSI
2 x Fabric Nexus 3048 1Gbe
1 x Storage FAS2220A 12 x 600GB 10k rpm SAS HDD, Dual Controller, Essential Software
Kooperatívna podpora Cisco a NetApp 24x7x4 Onsite v cene riešenia 37500 EUR.
Voliteľne orchestračný centrálny manažment Cisco Cloupia pre správu servra, fabricu, storage
a virtualizovaného prostredia v jednom v cene 5900 EUR.
Voliteľne virtualizačné prostredie VmWare Essential Plus Kit pre vytvorenie privátneho cloudu v cene
3900 EUR (max. 3 fyzické servery). Podporované sú aj iné varianty pre virtualizáciu na báze VmWare,
Microsoft Hyper-V, Xen Citrix, Red Hat a pod.

ExpressPod Medium obsahuje:
4 x Server Cisco UCS C220 M3 s parametrami 2xE5-2650 8c CPU, 64GB RAM, 4 x 10/100/1000 iSCSI
2 x Fabric Nexus 3048 1Gbe
1 x Storage FAS2240A 24 x 600GB 10k rpm SAS HDD, Dual Controller, Essential Software
Kooperatívna podpora Cisco a NetApp 24x7x4 Onsite v cene riešenia 59900 EUR.
Voliteľne orchestračný centrálny manažment Cisco Cloupia pre správu servra, fabricu, storage
a virtualizovaného prostredia v jednom v cene 9000.
Voliteľne virtualizačné prostredie podľa vlastného výberu.

Cisco Cloupia manažment pre orchestráciu privátneho cloudu:
-

Predstavuje unifikovaný menežment nástroj pre konvergovanú infraštruktúru na báze Cisco
Unified Computing serverov, Cisco Nexus technológií.
Natívne monitoruje výkonnosť všetkých komponentov riešenia
Podpora ExpressPod a FlexPod riešení od Cisco a NetApp, prípadne ďalších kombinácii Cisco
serverov vo virtuálnom stacku
Orchestračné funkcie, ktoré dovoľujú vytvárať a vykonávať opakované procedúry bez
nutnosti vytvárať zložité skriptovacie nástroje
Vysokobezpečné prostredie pre multi-tenant prostredie

Pre viac informácii o ExpressPod riešení kontaktujte prosím zástupcov spoločnosti ALEF Distribution
SK, ktorí Vám radi ponúknu overené riešenie podľa Vašich potrieb s jednotnou podporou. Ceny

uvádzané v dokumente sú závislé od prebiehajúcich promo akcií a spoločnosť Alef si vyhradzuje ich
aktualizovať v prípade potreby.

