
W 2014 r. 51% małych firm wydaje pieniądze na wymianę starego 
sprzętu lub utrzymywanie obecnej infrastruktury IT. 38% z nich przewiduje 
wzrost wydatków na IT w 2015 r.
— „Gdzie małe firmy wydają pieniądze?”, Business 2 Community, 27 I 2015

5 sposobów udostępniania 
funkcjonalnych rozwiązań IT przez 
wszechstronne minisystemy 

Wiemy, że wiele średnich firm dysponuje nielicznym personelem IT. Ale 
nie oznacza to, że IT jest mniej ważne w ich działalności. Organizacje nie 
mają czasu na składanie rozwiązania z różnych technologii, dlatego 
powinny skorzystać z łatwego w zarządzaniu rozwiązania Cisco UCS Mini, 
które będzie rosło wraz z ich potrzebami.

1. Prostota
Nieliczny personel IT oznacza, że 
wszystko musi funkcjonować tak 
prosto, jak to możliwe — a nie ma 
nic prostszego od kompleksowego 
rozwiązania. Dodatkowym 
uproszczeniem w przypadku Cisco 
UCS Mini jest integracja serwerów 
i zarządzanie nimi bez konieczności 
jakiegokolwiek montażu.

2. Skalowanie
Prostota nie oznacza słabości ani ograniczeń. 
Potrzebujesz dowodu? Powiedzmy, że 
serwer ulega awarii. Zamiast czekać całe 
godziny lub dni na ponowną możliwość 
korzystania z Internetu, rozwiązanie UCS Mini 
przeniesie konfigurację i informacje na nowy 
serwer w ciągu kilku minut, pozwalając na 
ponowne podjęcie pracy. To robi wrażenie.

Dwadzieścia minut — tyle zajęła testowa instalacja rozwiązania 
Cisco UCS Mini.
— „Analiza: Wykorzystywanie rozwiązania Cisco USC Mini poza centrami danych”, BizTech, 25 XI 2014.

5. Pamięć masowa
W miarę gromadzenia coraz większej ilości 
danych konieczne będzie rozszerzenie 
możliwości w zakresie pamięci masowej. 
Cisco ma wielu partnerów, którzy przy 
użyciu systemu UCS Mini przetestowali 
różne projekty i rozwiązania mogące 
znacznie zwiększyć ilość pamięci typu raw 
serwerów w centrum danych. Do systemu 
UCS Mini można dodać nawet siedem 
serwerów stelażowych UCS — każdy 
o pojemności do 48 TB.

W badaniu z 2012 r. 72% respondentów stwierdziło, że „dostawcy 
IT powinni uprościć technologię”.* Odpowiadamy: „proszę bardzo”.
* „Analiza korzyści z uproszczenia infrastruktury IT w segmencie SMB”, Techaisle, lipiec 2012

4. Aplikacje
Na systemie UCS Mini można 
uruchomić prawie każdą aplikację. Dla 
małej firmy rywalizującej z większym 
przedsiębiorstwem tego rodzaju 
elastyczność skutecznie przyczyni się 
do wyrównania pola gry, zapewniając jej 
większą konkurencyjność na rynku.

3. Oszczędności
Uważamy, że zawsze można wykorzystać pieniądze 
w sposób bardziej inteligentny. W porównaniu 
z tradycyjnymi serwerami stelażowymi system Cisco UCS 
Mini zmniejsza nakłady inwestycyjne (CapEx) o 29%, 
a zużycie energii o 34%.** A to zaledwie czubek góry 
lodowej oszczędności.
** „Zwiększanie możliwości aplikacji o  każdym rozmiarze. Nowa fala innowacyjności w zakresie zunifikowanych 
rozwiązań obliczeniowych”, Cisco, 4 IX 2014.
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