
Pozwól swojej firmie działać 
z pełną prędkością dzięki 
kompletnej hiperkonwergencji
Systemy Cisco HyperFlex wprowadzają
używany w chmurze model opłat uzależnionych od wykorzystania 
usług do centrum danych. Rozwiązanie to łączy funkcje 
przetwarzania, sieci, pamięci masowej, wirtualizacji i ochrony 
danych w ramach jednej platformy, którą można wdrożyć 
w niecałą godzinę i zarządzać nią za pomocą prostych, dobrze 
znanych narzędzi.

Bezproblemowa integracja 
z posiadanymi systemami 

UCS — z możliwością 
podłączenia węzłów 

w systemie HyperFlex 
przy użyciu istniejących 

modułów FI w systemie UCS

Elastyczność infrastruktury — 
możliwość współistnienia w ramach 

tych samych modułów Fabric 
Interconnect (FI) w przypadku 

infrastruktury konwergentnej oraz 
infrastruktury zbudowanej przez 
klienta z macierzami dyskowymi 

innych producentów

Model subskrypcji 
oprogramowania umożliwia 

ponoszenie opłat 
w zależności od rozwoju 

oraz skalowalność 
w zależności od potrzeb

Uproszczenie operacji za 
pośrednictwem adaptacyjnej 

infrastruktury

Niezależne skalowanie 
funkcji przetwarzania oraz 
wydajności i pojemności 

pamięci masowej

Główne zalety 
systemu Cisco HyperFlex

Co
• Na podstawie standardowej architektury x86

• Uwzględnia sieć dostosowaną do wymogów
prawdziwie konwergentnego rozwiązania

• Uzależnione od rozwoju opłaty za wykorzystanie 
zasobów

• Rozwiązania dostosowane do wymogów
związanych z ograniczoną przestrzenią, a także
wymagań dotyczących przepustowości lub
dużych obciążeń

• System dostępny w prostych pakietach, 
skonfigurowanych na zamówienie, dostarczanych 
wraz z roczną subskrypcją na narzędzia do 
zarządzania

Dlaczego
• Szybkie wdrożenie, proste zarządzanie
oraz łatwa rozbudowa

• Bez niemiłych niespodzianek: rozwiązanie
zawiera wbudowaną sieć

• Kupujesz tylko to, czego potrzebujesz do
obsługi swoich procesów — może to być
jeden serwer szafowy, serwer kasetowy
czy inne komponenty

• Zarządzanie wieloma technologiami ze 
ścieżką do sieci definiowanych programowo 
(SDN), automatyzacji, orkiestracji oraz chmury

• Bezproblemowa, kompleksowa pomoc
techniczna, obsługiwana w całości przez
firmę Cisco

Jak
• System dostępny w prostych pakietach,

skonfigurowanych na zamówienie, dostarczanych
wraz z roczną subskrypcją

• Upraszcza codzienną działalność operacyjną za
sprawą wspólnego interfejsu — UCS Manager
umożliwia zarządzanie węzłami obliczeniowymi
oraz zmianę tożsamości na bieżąco, aby
wskazywać węzły HyperFlex lub dyski pamięci
innych producentów w zależności od potrzeb

• Każdy klaster lub urządzenie jest wyposażone
w 2 moduły Fabric Interconnect (FI)

• Dla narzędzi do zarządzania pamięć podręczna,
funkcje przepustowości oraz pamięć masowa
stanowią jedność, co pozwala zapewnić
wymaganą wydajność i niezawodność

• Kup to, czego potrzebujesz do obsługi swoich
procesów, a następnie rozszerzaj środowisko
w zależności od potrzeb

https://www.cisco.com/c/pl_pl/products/hyperconverged-infrastructure/hyperflex/index.html

