
W miarę upowszechniania się nowych technologii — chmury, mobilności, 
Big Data itp. — pojawiają się także szanse biznesowe. Ale infrastruktura IT 
nie zawsze jest tak elastyczna i łatwa do dostosowania. Aby organizacja 
pozostawała na bieżąco, dział IT musi szybciej dostarczać korzyści 
i uwalniać zasoby, co pozwoli inwestować w innowacje.

1. Fast IT
Firmy muszą działać w sposób efektywny, 
jeśli chcą wykorzystywać szanse biznesowe. 
Aby spełniać te potrzeby, dział IT musi 
stać się zarówno źródłem, jak i elementem 
przyspieszającym niszczące innowacje. 
Powinien ewoluować wraz z firmą, gdy 
zmienia ona modele biznesowe w reakcji 
na dynamiczne zapotrzebowania. Sukces 
wymaga nowego modelu, który Cisco określa 
jako Fast IT. 

2. Niższe całkowite 
koszty posiadania
Operacje — ludzie, zarządzanie, 
oprogramowanie i infrastruktura — to 
największy koszt w centrum danych 
i prawdopodobnie tak już pozostanie. 
Dzięki rozwiązaniom zintegrowanej 
infrastruktury systemu Cisco Unified 
Computing System (Cisco UCS) 
wykonasz więcej pracy przy tej samej 
(lub mniejszej) ilości zasobów. 

„76% dyrektorów generalnych informuje, że ma problem z mieszczeniem 
się w harmonogramie i budżecie ze względu na złożoność wdrażania 
tradycyjnej infrastruktury IT”. 
— Badanie IDG, Delphix.

„Dzięki zastosowaniu rozwiązania Cisco FlexPod jako podstawy 
standardowego zwirtualizowanego środowiska raczej konsolidujemy 
i upraszczamy, zamiast stale tworzyć bardziej skomplikowaną infrastrukturę, 
która zawsze wymaga więcej personelu i wyższych kosztów”.
— Bob Micielli, kierownik ds. usług technologicznych w przedsiębiorstwie, King County, Waszyngton

4. Niższe ryzyko 
dzięki sprawdzonym 
rozwiązaniom
Jeśli nie uda się wdrożyć infrastruktury 
za pierwszym razem, może to skutkować 
opóźnieniami wdrożenia, zakłóceniem 
świadczenia usług, niższym zwrotem 
z inwestycji i utratą możliwości. Projekty Cisco 
Validated Design (CVD) pozwalają obniżyć 
ryzyko i wyeliminować niepewność poprzez 
udostępnienie architektom i administratorom 
przewodnika na temat wdrażania rozwiązań.

Zintegrowana infrastruktura pomaga organizacjom w szybszym 
wdrażaniu i skalowaniu aplikacji, dzięki czemu można przyspieszyć 
operacje, a jednocześnie obniżyć ryzyko i całkowite koszty 
posiadania.

3. Zintegrowane 
zarządzanie infrastrukturą 
Łatwo zauważyć, że tradycyjna metoda 
zarządzania utrudnia korzystanie ze 
środowiska IT i jego skalowanie. Okazuje się, 
że jeśli kwestie zarządzania nadal będą 
spóźnioną refleksją i nie zastosuje się metody 
ujednoliconego zarządzania, firma wciąż 
będzie borykać się z problemem niepełnych 
rozwiązań.

5. Większy wybór i elastyczność
Podczas wdrażania zintegrowanej infrastruktury 
bardzo ważny jest dostęp do niezbędnych 
zasobów — oraz pewność, że technologie są 
przetestowane, certyfikowane i obsługiwane. 
Firma Cisco stworzyła duży ekosystem Partnerów 
celem udostępniania zoptymalizowanych 
rozwiązań, które można przejrzyście integrować 
z centrum danych. Opracowano także 
finansowanie całego rozwiązania.
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5 aspektów, w których zintegrowana 
infrastruktura znajduje się w centrum 
podejścia Fast IT
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