Fast IT
Ontketen de kracht van

Bedrijfsvoering en IT werken
samen
Veranderende rol van IT
De huidige zakelijke leiders moeten:
	
De IT aanpassen zodat deze snel kan worden
afgestemd op veranderende bedrijfswaarden
	
De complexiteit en de bedrijfskosten
terugdringen
	
Gegevens, innovatie en intellectueel eigendom
beschermen

Er zijn vier krachtige factoren (sociale
media, mobiliteit, de cloud en informatie) die
veranderingen blijven stimuleren en nieuwe
kansen creëren, en dit drijft de vraag naar
geavanceerde, programmeerbare infrastructuren
die ontworpen zijn voor het web.”
David Cearley, Vice President and Fellow, Gartner
(The Top 10 IT altering predictions for 2014)

FLEXIBILITEIT
H
 et netwerk staat

onder druk
H
 et wereldwijde IP-verkeer

zal 1,4 zettabyte
bereiken in 2017 en de
mobiele vraag zal 11x groter
zijn geworden in 2018

11x
grotere vraag

(Cisco Visual Networking Index, 2013)

268.000.000.000+
mobiele downloads
genereren

$77.000.000.000+
aan inkomsten tegen 2017

"Predicts 2014: Apps, Personal Cloud and Data Analytics
Will Drive New Consumer Interactions" - Gartner

EENVOUD
Vereenvoudiging van IT helpt
bedrijven om…
 roei van verkeer en
G
verbindingen te beheren
 etwerkinvesteringen te
N
beschermen
Digitale storingen te beperken
Inzicht te krijgen in fysieke en
virtuele netwerken
Optimalisatie van verkeersstromen zorgt voor
kostenbesparingen.”
Kerby Lyons, VP Global Network Engineering, SunGard

BEVEILIGING
Meer endpoints en gegevens
= meer risico's
90 procent van alle IT-professionals
verbiedt niet-werkgerelateerd internetten op
bedrijfsapparaten, maar meer dan eenderde
zegt dat werknemers zich hier niet aan houden

Cisco blokkeert elke dag meer
dan 320 miljoen aanvallen en
detecteert 50.000 netwerkinbraken
Cisco-beveiligingsrapport 2014

Programmeerbaarheid van netwerken is
een enorme stap voorwaarts op het gebied
van gegevensback-up en beveiliging tegen
nieuwe, wereldwijde beveiligingsrisico's.”
Kerby Lyons, VP Global Network Engineering, SunGard

Hoe Cisco Fast IT kan helpen
Nieuwe verbindingen, ongekende groei van verkeer en
technologische innovaties vereisen een nieuw IT-model
Fast IT maakt programmeerbaarheid van netwerken
mogelijk op basis van Software-Defined Networking
(SDN), cloudcomputing en beheertoepassingen
Het resultaat is minder complexiteit, meer flexibiliteit
en gewaarborgde beveiliging

Volgende stappen
Voor meer informatie over Fast IT klikt u hier

