
Fordeler ved
nettskybasert systemadministrasjon

90 % av organisasjonene vil 
innføre hybridadministrasjon 
av infrastruktur innen 2020 
(Gartner)2

 

Den stadig voksende mengden av konfigurasjonsdatapunkter 
og tilkoblinger som er aggregert fra datasenterdistribusjoner, 

Edge, nettskyer og IoT, vil øke kompleksiteten i 
IT-operasjonene og parere trendene ved hjelp av 

programvaredefinert enkelhet (Gartner)3

I løpet av 2022 vil 80 % av organisasjonene som
innfører nettskybasert administrasjon, trenge minimum 

fire verktøy for å løse kravene til
hybrid- og multinettskyadministrasjon (Gartner)4

80 %

Organisasjoner innfører nettskybaserte
administrative plattformer

Flytte grenser

Administrasjon av selskapsinfrastruktur
er i dag en omfattende oppgave
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Neste-generasjons intelligent automatisering

Omgi datasenteret ditt med
nettskydrevetetterretning med

Cisco Intersight

«Etter hvert som infrastrukturen 
i firmaet vokser, blir mer 
kompleks og distribueres i 
stadig økende grad, medfører 
det tilsvarende belastning på 
systemets administrative 
funksjoner og kapasiteter. 
Disse må dermed også 
skaleres og være svært 
tilgjengelige.» (IDC)1
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5 IDC Worldwide System Management Software-as-a-Service Forecast, 2016 - 2020, februar 2016

Artificial intelligence is set to change the face of IT operations Forbes Magazine, 16. juli 20176 

Kilde:

Maskinlæringsalgoritmene og 
-modellene som bringer AI i
forgrunnen, blir bare bedre
med tilførselen av data. Hvis
disse algoritmene kan lære
fra eksisterende medisinske
rapporter og hjelpe legene å
stille diagnoser, kan de samme
algoritmene brukes til å forbedre
IT-operasjoner. (Forbes)6
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Møt annenflygeren i datasenteret ditt, 
Cisco Intersight™

«… SaaS-plattformer for 
integrert 

systemadministrasjon tilbyr 
IT-operatørene, 

utviklingsteamene og 
bransjelederne samordnet 
tilgang til overvåkning av 

programmer og infrastruktur, 
konfigurasjon, kontroll og 

orkestrering.» (IDC)5
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