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Gdy aplikacje i informacje krążą szybciej, organizacje 
dynamicznie się rozwijają. Ale większość personelu IT 
poświęca 70% czasu na samą obsługę istniejących 
systemów — przeznaczając tylko jeden dzień 
w tygodniu na inicjatywy zwiększające przewagę nad 
konkurencją.

W Cisco© stawiamy sobie za cel odwrócenie 
tych proporcji. Nasza zintegrowana infrastruktura 
i rozwiązania IT pomagają w uproszczeniu 
udostępniania aplikacji i automatyzacji infrastruktury 
— dzisiaj i w dłuższej perspektywie — dzięki 
czemu zespół IT może skupić kompetencje na 
najważniejszych zadaniach.

„Nowoczesne firmy postrzegają 
zintegrowane systemy jako sposób 
na optymalizację środowisk 
IT... aby zwiększyć wydajność 
personelu, wykorzystywać szanse 
na przychody i nawiązywać kontakt 
z klientami”.

* The Business Value of Cisco UCS as a Platform for SAP HANA and Other SAP  
Mission-Critical Applications, IDC, wrzesień 2014.
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70%
zasobów IT 
przeznacza się na 
obsługę istniejących 
systemów.

— IDC*



Wydajność, efektywność i elastyczność niezależnie od skali

Aplikacje

Niezależnie od tego, czy uruchamiasz 
tradycyjne aplikacje czy intensywne 
analizy, zintegrowana infrastruktura Cisco 
Unified Computing System™ (Cisco 
UCS®) zapewnia ulepszone środowisko 
klienta, wydajność i bezpieczeństwo, aby 
organizacja mogła skutecznie działać — 
zawsze i wszędzie.

Operacje

Dzięki zautomatyzowanym procesom 
zarządzania, możliwości wyboru 
między wdrożeniem chmury 
prywatnej i hybrydowej oraz wstępnie 
przetestowanym konfiguracjom 
łączącym funkcje przetwarzania, pamięci 
masowej, sieci i aplikacji nasza platforma 
upraszcza projekt, wdrożenie, integrację 
i funkcjonowanie IT.

Ekosystem

Nasze rozwiązania łączą technologie 
Cisco oraz najlepszych na świecie 
producentów oprogramowania 
i pamięci masowej. Ponadto testujemy 
i weryfikujemy kluczowe aplikacje 
biznesowe i do zarządzania danymi, aby 
można było wdrażać je bez obaw. A dzięki 
skonsolidowanej pomocy technicznej 
zyskujesz szybką i spójną obsługę 
w zakresie istotnych problemów w czasie, 
gdy najbardziej tego potrzebujesz.



Wykorzystywanie rozszerzającego się kosmosu danych

Miliardy urządzeń generują każdego roku biliony 
gigabajtów danych — te bezcenne informacje mogą pomóc 
w udoskonaleniu operacji, produktów i usług. A zgodnie 
z prognozami firmy IDC do roku 2020 ilość generowanych 
rocznie danych zwiększy się pięciokrotnie. Na szczęście 
technologie zarządzania danymi, integracji i analiz mogą 
pomóc w porządkowaniu i przetwarzaniu dużych zbiorów 
danych na rozproszonym sprzęcie.

W tym miejscu wkracza system Cisco UCS cechujący 
się ekonomiczną i wysoce skalowalną infrastrukturą — 
obejmującą nawet 10 000 zintegrowanych systemów — która 
wspiera analizy danych w dłuższej perspektywie niezależnie 
od tego, jak bardzo powiększy się system firmy.

„Aby zyskać niezbędny wgląd w dane, klienci będą potrzebować 
infrastruktury zaprojektowanej pod kątem obsługi największych zbiorów 
danych. Dzięki możliwości skalowania nawet do 10 000 systemów 
opartych na rozwiązaniu UCS firma Cisco ma najlepszą ofertę w tej 
dziedzinie”.
— Pete Schlampp, wiceprezes ds. produktów, Platfora, 24 II 2015.

Okiełznaj Big Data dzięki integracji.

„Pięć niezbędnych elementów infrastruktury do obsługi Big Data”
Więcej informacji >

„Analizuj Big Data przy użyciu systemu Cisco UCS”
Więcej informacji >

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/data-center-virtualization/big-data/cisco-bigdata-infographic.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/le-41901-brochure-bigdata-140604.pdf


Większy wpływ dzięki współpracy 
Firma SAP opracowała SAP HANA, wszechstronną 
platformę bazodanową działającą w pamięci, aby pomóc 
przedsiębiorstwom w analizowaniu i przetwarzaniu szerokich 
strumieni danych prawie w czasie rzeczywistym, nie w ciągu 
wielu dni. Nawiązujemy współpracę z SAP, aby udostępnić 
infrastrukturę rozszerzającą funkcje platformy SAP HANA 
i zapewniającą ścisłą integrację z systemami przedsiębiorstwa, 
łatwą skalowalność i scentralizowane zarządzanie. Funkcje te 
pomagają w poprawie wyników operacyjnych i podatkowych 
zarówno dotyczących zespołu obsługującego aplikacje centrum 
danych, jak i ogólne wyniki firmy.

Jak okazało się w niedawnym badaniu firmy IDC*, platforma SAP 
HANA uruchomiona w systemie Cisco UCS zapewnia następujące 
korzyści:

• Czas personelu dotyczący wdrożenia serwera:  
 83,8%

• Czas personelu dotyczący zarządzania serwerem:  
 68,4%

• Utrata czasu personelu z powodu przestojów sprzętu:  
 96,3%

• Suma korzyści biznesowych w okresie pięcioletnim: 
4,79 mln USD

• Zwrot z inwestycji w okresie pięcioletnim: 368%

• Okres spłaty: 10 miesięcy

* The Business Value of Cisco UCS as a Platform for SAP HANA and Other SAP Mission-Critical 
Applications, IDC, wrzesień 2014.

Zwiększ wpływ biznesowy z rozwiązaniami firm SAP HANA i Cisco.

Opcja integracji centrum danych dostosowanego przy użyciu platformy SAP HANA

Więcej informacji >

https://buildprice.cisco.com/solutions/saphana/img/IDC-TCO.pdf
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/data-center-virtualization/dc-partner-sap/whitepaper-C11-731562.pdf


Usprawnianie chmury dzięki ulepszonym aplikacjom firmy Microsoft

Technologia chmury zapewnia obecnie organizacjom niespotykaną wcześniej elastyczność 
związaną z efektywnym i ekonomicznym wdrażaniem aplikacji w środowiskach chmury 
prywatnej, publicznej i hybrydowej. Właśnie dlatego podejmujemy współpracę z czołowymi 
dostawcami oprogramowania takimi jak Microsoft, aby dostarczać rozwiązania, które 
upraszczają i automatyzują procesy oraz zarządzanie w całym centrum danych.

Na przykład FlexPod łączy rozwiązania Microsoft Windows Server 2012 R2 i System Center 
2012 R2 z systemem Cisco UCS i pamięcią masową NetApp, aby udostępniać skalowalną 
chmurę prywatną służącą do efektywnego wdrażania usług użytkownikom przy jednoczesnym 
obniżeniu ogólnych kosztów IT. Staramy się także optymalizować wydajność najpopularniejszych 
aplikacji dla przedsiębiorstw w firmie, m.in. Microsoft SQL Server i Exchange Server.

Niezależnie od tego, czy korzystasz z systemu operacyjnego firmy Microsoft, hypervisora, 
oprogramowania do zarządzania chmurą czy usługą chmury publicznej, możesz mieć pewność, 
że firmy Microsoft i Cisco przeniosą Twoją chmurę na wyższy poziom.

„Integracja z systemem Microsoft Cloud OS i UCS jest naprawdę wspaniała.  
Zapewnia po prostu wspólną metodę automatyzacji wszystkich zadań”.
— Brad Anderson, wiceprezes, Microsoft, listopad 2013.

Zwiększ wpływ biznesowy z rozwiązaniami firm Microsoft i Cisco.

„Uwalnianie IT: Microsoft Special Edition”
Więcej informacji >

Cisco w centrum danych: optymalna infrastruktura na potrzeby środowisk i aplikacji firmy Microsoft
Więcej informacji >

http://blogs.cisco.com/tag/application-agility
http://blogs.cisco.com/tag/application-agility
http://unleashingit.com/MSFT/
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/data-center-virtualization/dc-partner-microsoft/opt-infra.pdf


„Zależało nam na zintegrowanym rozwiązaniu najlepszym 
w swojej klasie i właśnie to otrzymujemy. Możemy wdrożyć 
rozwiązanie VDI (infrastrukturę komputerów wirtualnych), 
z którego każdy jest zadowolony, bez obniżania wydajności”.
— Paul Bauwens, architekt ds. technologii teleinformatycznej, Meander Medisch Centrum

Przestrzeń robocza wszędzie tam, gdzie Ty

Dzięki współpracy z firmami Citrix i VMware oferujemy 
wirtualizację komputerów umożliwiającą personelowi 
bezproblemową pracę przy użyciu własnego urządzenia 
w biurze, w domu lub w podróży — tam, gdzie pracownicy 
są najbardziej produktywni. Rozwiązanie upraszcza także 
życie zespołu IT, pomagając mu skutecznie zarządzać 
zabezpieczeniami, wdrożeniami, uaktualnieniami i integracją 
w zakresie infrastruktury, aplikacji i urządzeń użytkowników.

„Przegląd rozwiązań do wirtualizacji komputerów”
Obejrzyj wideo >

Usprawnianie wdrażania wirtualizacji komputerów i zarządzania nią: 
zastosowanie zintegrowanej infrastruktury
Więcej informacji >

Produktywność w dowolnym miejscu

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/switches/catalyst-6500-series-switches/meander_external_casestudy_fnl_02_04_14.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/switches/catalyst-6500-series-switches/meander_external_casestudy_fnl_02_04_14.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/switches/catalyst-6500-series-switches/meander_external_casestudy_fnl_02_04_14.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/switches/catalyst-6500-series-switches/meander_external_casestudy_fnl_02_04_14.pdf
http://www.cisco.com/web/solutions/trends/virtualization/desktop_virtualization.html
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/data-center-virtualization/desktop-virtualization-solutions-citrix-xendesktop/idc-streamlining-dmdv.pdf


„Do największych korzyści rozwiązania 
FlexPod należą zintegrowane komponenty, 
które umożliwiają nam centralne 
zarządzanie wszystkimi wymaganiami 
centrum danych... Jesteśmy zachwyceni 
bardziej skalowalnym rozwiązaniem 
umożliwiającym szybkie reagowanie oraz 
wykorzystywanie ciągłego dynamicznego 
wzrostu na potrzeby przyszłego rozwoju”.
 — Darrell Williams, dyrektor ds. systemów informacji, Katz, Sapper & Miller

Przyspieszanie podróży do chmury

Wraz z firmą NetApp stworzyliśmy FlexPod, wstępnie 
zweryfikowany, zintegrowany projekt infrastruktury, który 
przyspiesza wdrażanie systemów i poprawia kontrolowanie 
kosztów oraz zagrożeń związanych z nowymi projektami 
IT. FlexPod pozwala na łatwe wdrażanie rozwiązań od razu 
zoptymalizowanych pod kątem chmury prywatnej i hybrydowej, 
kluczowych aplikacji i punktów przejścia technologii, skracając 
czas rozruchu z miesięcy do tygodni. Rozwiązania są wstępnie 
sprawdzone i bardzo odporne na usterki, co zapobiega 
zakłóceniom działalności.

Prosta skalowalność

Najnowsze innowacje w dziedzinie zintegrowanej infrastruktury Cisco 
UCS i NetApp
Więcej informacji >

Zwiększanie wydajności aplikacji od centrum danych do krańców sieci
Więcej informacji >

http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center-virtualization/flexpod/index.html


Dzięki najlepszym praktykom branżowym 
i specjalistycznej wiedzy umożliwiającym połączenie 
wszystkich elementów

Wymagania działów IT — ciągłe uaktualnianie systemów, 
bezpieczne udostępnianie niezawodnych aplikacji 
biznesowych, przekształcanie danych na analizy 
w czasie rzeczywistym przy jednoczesnym upraszczaniu 
operacji i kontrolowaniu kosztów — rosną w postępie 
geometrycznym. Dla każdej organizacji jest to ogromny 
wysiłek. Dlatego stawiamy sobie za cel pomoc firmom 
w realizacji tego, co wydaje się nieosiągalne.

Zamiast traktować wymagania aplikacji, przetwarzania, 
pamięci masowej i chmury oddzielnie, zaspokajamy 
potrzeby w sposób holistyczny. Dzięki naszemu 
unikatowemu podejściu strategicznemu powstaje 
zoptymalizowane środowisko. Pozwala to odblokować 
cały potencjał konkurencyjny organizacji i osiągać 
pozytywne wyniki biznesowe, takie jak obniżenie kosztów 
i przyspieszenie wdrożenia.

Właściwa transformacja centrum danych

Łączny wpływ ekonomiczny usług optymalizacji  
centrum danych Cisco
Więcej informacji >

„Cisco Domain Ten™: platforma transformacji IT”
Obejrzyj wideo >

Cisco Capital: pomagamy Twojej firmie osiągnąć cele 
finansowe i technologiczne*.
Więcej informacji > 

*  Obowiązują określone warunki. Produkty finansowe, kwalifikacja pożyczkobiorców 
i dostępność omawianych programów różni się w zależności od kraju.

http://www.cisco.com/web/services/it-case-studies/total_economic_impact_of_cisco_dcos.pdf
http://video.cisco.com/detail/videos/featured-videos/video/3156705804001/
http://www.cisco.com/web/ciscocapital/emea/index.html


Harmonizowanie lepszego centrum danych

Zarówno Gartner, jak i IDC uznają Cisco za lidera 
w dziedzinie zintegrowanej infrastruktury, co po części 
wynika z naszej ścisłej współpracy z czołowymi w branży 
dostawcami pamięci masowej. Dzięki temu mogliśmy 
opracować następujące rozwiązania:

• FlexPod we współpracy z NetApp

• Rozwiązania Cisco® dla EMC VSPEX

• VersaStack we współpracy z IBM

• UCP Select we współpracy z Hitachi Data Systems

• SmartStack we współpracy z Nimble Storage

• Vblock we współpracy z VCE

Ponadto oprogramowanie Cisco UCS Director wykracza 
poza zasoby przetwarzania, pamięci masowej i sieci, aby 
obsługiwać dynamicznie zmieniające się wymagania. 
Współczesna infrastruktura musi cechować się 
harmonizacją i automatyzacją umożliwiającą radzenie 
sobie z przyszłymi wyzwaniami. Aby zrealizować to, co 
wydaje się nieosiągalne, dzięki pakietom Cisco ONE można 
teraz bez problemu kupić i uaktualnić cały pakiet naszego 
oprogramowania do automatyzacji w ramach jednej licencji.

Zintegrowana infrastruktura Cisco UCS

„Pięć najważniejszych powodów, dlaczego warto wdrożyć 
system Cisco UCS”
Więcej informacji >

„Pakiet dla przedsiębiorstw w chmurze Cisco ONE: dynamiczny 
rozwój Twojej działalności”
Obejrzyj wideo >

http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center-virtualization/flexpod/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center-virtualization/solutions-vspex/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center-virtualization/versastack-solution-cisco-ibm/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center-virtualization/solutions-hitachi-ucp-select/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center-virtualization/smartstack-solution/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center-virtualization/vblock-systems/index.html
http://www.cisco.com/go/5reasonstodeployucsintegratedinfrastructure
https://www.youtube.com/watch?v=mwaNpDNrvho
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