
Twoje centrum danych: uwolnij 
prawdziwą wartość aplikacji 
i danych.

System 
Cisco UCS®

z procesorami
Intel® Xeon®

Więcej aplikacji? Owszem.

W 2014 r. nastąpił trzykrotny wzrost zarówno liczby aplikacji 
biznesowych, jak i deweloperów, którzy je tworzą.1

Twoja firma już teraz polega na aplikacjach, ale ich liczba, różnorodność i skala bez wątpienia będzie zwiększać się w tempie geometrycznym.

Więcej danych? Bez wątpienia.
Już teraz w ciągu roku powstaje więcej danych niż w ciągu poprzednich

5000 lat. 50 mld
Obecne 13 mld połączeń zamieni się w
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Jak wynika  
z przeprowadzonego  

niedawno badania Cisco, 

40%
organizacji uważa, że potrzebuje 

lepszych narzędzi, aby na podstawie 
danych opracowywać  

analizy umożliwiające  
podejmowanie  

działań.3
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KORZYŚCI ...dotychczas.

Centra danych z trudem radzą sobie z zarządzaniem gwałtownym 
wzrostem liczby serwerów i aplikacji. Spośród wszystkich zgromadzonych 
danych analizowanych jest tylko 5%.

A zatem jak osiągać korzyści? 
Centrum danych jest centrum wszystkich działań 
 oraz kluczem do odblokowania korzyści  w całej 
organizacji. Zacznij już dziś.
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Rozszerz moc na całą sieć.
Wypróbuj platformę przetwarzania umożliwiającą 
rozszerzenie mocy obliczeniowej aż na obrzeża 
sieci, gdzie rezydują dane, ale którą w dalszym 

ciągu można zarządzać jak całościowym 
systemem.

Cisco UCS® + Cisco Connected Analytics™

Ponad 37%
klientów Cisco uważa, 
że większość danych 
Internetu Wszechrzeczy 
będzie przetwarzanych 
na obrzeżach sieci.4

EFEKTYWNOŚĆ: WYDAJNOŚĆ: PROSTOTA:

74% 86%> 100
niższe koszty 

ciągłego zarządzania
rekordów świata 

w testach 
wzorcowych 

wydajności aplikacji

redukcji
czasu  

udostępniania5

Integracja zapewniająca 
prostotę i wydajność.

Aplikacje stają się coraz bardziej różnorodne 
i wymagają więcej danych. Wstępnie 

skonfigurowana infrastruktura zapewnia 
prostotę, efektywność i wydajność czołowych 

aplikacji niezależnie od skali.

Zastosuj holistyczne 
podejście do transformacji.

Wprowadzenie modelu IT jako usługi przekształcającego 
centrum danych z centrum powstawania kosztów w centrum 

korzyści biznesowych  wymaga wyjścia poza działanie 
„od projektu do projektu”.

Cisco pomaga klientom w przekształceniu centrum 
danych w centrum wszystkich działań. Służy temu 
platforma transformacji centrum danych Cisco 
Domain Ten®, elastyczne, gotowe na zastosowanie 
modelu hybrydowego rozwiązania chmury publicznej 
oraz przełomowa inicjatywa Cisco IntercloudTM.

Cisco UCS: jedna platforma centrum danych
Przedstawiamy zdalne przetwarzanie na obrzeżach sieci umożliwiające analizy 
w czasie rzeczywistym, skalowalność na potrzeby Big Data w centrum sieci, 
przetwarzanie w skali chmury rozszerzające chmury prywatne na chmury 
hybrydowe oraz najwyższą w branży wydajność na potrzeby aplikacji, w tym 
rozwiązania Microsoft, Oracle i SAP — wszystko zarządzane przy użyciu tych 
samych narzędzi do automatyzacji i zarządzania.

Microsoft
„Firmy Cisco and Microsoft współpracują ze sobą, aby pomagać naszym Partnerom ewoluować 
zgodnie z bieżącymi wymaganiami rynkowymi i zmieniającymi się potrzebami klientów”.
         — Aziz Benmalek, wiceprezes ds. globalnych usług udostępniania i chmury, Microsoft6

Broad Institute
„Przechodząc na bardziej scentralizowane środowisko IT, mogliśmy zapewniać naukowcom pomoc 
techniczną  o niższej cenie i wyższej jakości”. 
         — Chris Dwan, dyrektor ds. przetwarzania naukowego i usług przesyłania danych, Broad Institute7

SunGard
Podjęcie współpracy z Cisco umożliwiło skrócenie przeciętnego czasu wdrożenia z 45 dni do 
30 minut, pozwoliło na uruchamianie w firmie usług produkcyjnych 10 tygodni po otrzymaniu platformy 
i obniżyło zużycie energii o 25%.8
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Już teraz odblokuj przyszłość firmy przy użyciu rozwiązań 
centrum danych Cisco ®.

Dowiedz się więcej >
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https://www.facebook.com/ciscodc
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