Voordelen van

cloudgebaseerd systeembeheer

Ondernemingsinfrastructuur beheren is
tegenwoordig een complexe taak
“Wanneer de infrastructuur in
een bedrijf groter, ingewikkelder
en meer gedistribueerd wordt,
dan is dat een evenredig grote
belasting van
systeembeheerfuncties en
capaciteiten, die ook moeten
opschalen en breed beschikbaar
moeten zijn.” (IDC)1

90% van de organisaties zal
hybrid infrastructuurbeheer
toepassen in 2020

(Gartner)2

Zoek de grenzen op

80%

Het groeiende grote aantal configuratiegegevenspunten en
verbindingen dat wordt geaggregeerd door
datacenterimplementaties, Edge, cloud en IoT zal de
complexiteit van IT-ops doen toenemen, waarmee trends in
softwaregedefinieerde eenvoud worden tegengegaan (Gartner)3
Tot en met 2022 zal 80% van de organisaties die cloudbeheer
implementeren minimaal vier tools nodig hebben om met

hybrid en multicloud beheervereisten
om te gaan (Gartner)4

Organisaties adopteren cloudgebaseerde
beheerplatforms

“... SaaS-platforms met
geïntegreerd
systeembeheer bieden
IT-teams, ontwikkelingsteams
en leiders van
bedrijfsonderdelen unified
toegang tot bewaking,
configuratie, beheer en
orkestratie van toepassingen en
infrastructuur.” (IDC)5

Intelligente next-generation automatisering

De algoritmen en modellen met
machine learning die AI naar de
voorgrond brengen worden
alleen maar beter met
gegevens. Als deze algoritmen
kunnen leren van bestaande
medische rapporten en artsen
kunnen helpen met diagnoses,
dan kunnen ze ook worden
gebruikt om IT-activiteiten te
verbeteren. (Forbes)6

Maak kennis met Cisco IntersightTM,
uw co-piloot voor datacenters
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