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5 powodów sprawiających, że system 
Cisco UCS jest najlepszym wyborem 
podczas przenoszenia aplikacji 

Niechęć do ryzyka podczas podejmowania ważnych decyzji na temat IT 
o istotnym wpływie na działalność firmy jest rzeczą zrozumiałą. Podczas 
podejmowania tego rodzaju decyzji — na przykład czy zmienić dostawców 
serwerów podczas przenoszenia aplikacji — potrzebna jest pewność, że 
korzyści związane z nowym rozwiązaniem są warte ryzyka. 

1. Cisco UCS to czołowa 
platforma w branży
System Cisco Unified Computing System 
(Cisco UCS), zainspirowany przez potrzeby 
klientów w obliczu zmieniającej się sytuacji 
dotyczącej aplikacji, przeciera szlaki w branży 
poprzez zastosowanie jednolitego podejścia 
zorientowanego wokół aplikacji. Podstawą 
systemu Cisco UCS jest unikatowa architektura 
oparta na strukturze. Daje ona możliwość 
szybkiego udostępniania aplikacji użytkownikom 
i organizacjom przy zapewnieniu czołowej 
w branży wydajności aplikacji, niższych kosztów 
przetwarzania i prawdziwych innowacji IT.

Dzięki oprogramowaniu Cisco UCS Manager i profilom usług Cisco czas 
wdrożenia jest o 77% krótszy w porównaniu z rozwiązaniami HP.

System Cisco UCS pomaga oszczędzić na kosztach infrastruktury, 
poprawić wydajność IT i użytkownika końcowego oraz skrócić czas 
wdrożenia w odniesieniu do projektów dotyczących infrastruktury.

3. Doskonałe wykorzystanie 
energii
System Cisco UCS charakteryzuje się doskonałym 
stosunkiem zużycia energii do wydajności w porównaniu 
z rozwiązaniami innych dostawców. Przy użyciu jednolitej 
struktury i konstrukcji opartej na zasadach zespół IT może 
szybko rozszerzać lub kurczyć aplikacje, aby osiągnąć 
najwyższy poziom wykorzystania serwera. Zapewnia to 
rzeczywistą efektywność wykorzystania energii w centrum 
danych i wyróżnia system Cisco UCS spośród konkurencji.

2. Osadzone 
zarządzanie oznacza 
automatyzację 
i harmonizację
Oparte na zasadach, zautomatyzowane 
funkcje udostępniania w ofercie 
zarządzania systemu Cisco UCS skracają 
czas wdrożenia, a jednocześnie uwalniają 
personel IT od konieczności wykonywania 
ręcznych i powtarzalnych zadań 
związanych z zarządzaniem. Powoduje to 
obniżenie kosztów operacyjnych, poprawę 
efektywności i uwolnienie zasobów, które 
można przeznaczyć na innowacje.

4. Niższe ryzyko i szybsze 
wdrożenie
Zintegrowana infrastruktura systemu Cisco UCS 
zapewnia standaryzowaną podstawę 
infrastruktury, z której klienci mogą błyskawicznie 
udostępniać aplikacje centrum danych, 
zwirtualizowane komputery i usługi przetwarzania 
w chmurze. Cisco przyspiesza przejście na 
wirtualizację i przetwarzanie w chmurze przy 
użyciu systemu Cisco UCS oraz z pomocą 
Partnerów w zakresie technologii, takich jak 
EMC, NetApp, IBM i Hitachi Data Systems (HDS).

Oferta zarządzania systemu UCS 
obejmuje: 
• Oprogramowanie UCS Manager dla 

pojedynczej domeny

• Oprogramowanie UCS Central dla wielu 
domen UCS

• Oprogramowanie UCS Director do 
konwergentnego zarządzania infrastrukturą, 
zaawansowanej automatyzacji centrum 
danych oraz obsługi chmury prywatnej 
i hybrydowej

5. Wykorzystanie wiedzy
Zarówno w dużych organizacjach z licznym i kompetentnym personelem 
IT, jak i mniejszych firmach współpraca z Cisco zapewnia spokój, ponieważ 
eliminuje konieczność samodzielnej obsługi migracji aplikacji. Mimo że 
większość firm jest w stanie realizować te działania, dzięki przekazaniu 
tych zadań nam zespół ds. IT może obsługiwać inne inicjatywy, 
zapewniające większe korzyści biznesowe.
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