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Na ile rozumiesz 
mowę przełączników?

Gdyby Twoje centrum danych umiało 
mówić, powiedziałoby:

Przechodząc na przełączniki Cisco Nexus 9000 
Series, odpowiadasz na obawy swojego centrum 

danych dzięki następującym funkcjom:
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Obecnie panuje straszny 

ruch. Dzieje się tak dużo, że 

w efekcie powstaje jedna 

wielka plątanina. A to dopiero początek. 

Do 2020 r. ruch w naszej 

własnej chmurze prywatnej 

zwiększy się 3X.1

Zarówno tutaj, jak i w różnych 

chmurach dzieje się Tak wiele, 

że nie jestem w stanie śledzić 

tego wszystkiego. Ale musimy 

to robić.

Ponieważ w 2020 r. 70 proc. 
wydatków przedsiębiorstw na IT 

będzie związanych z chmurą.2

Mimo że nie jestem 

człowiekiem, przez problemy 

związane z bezpieczeństwem 

nie mogę w nocy zasnąć.
Te zmartwienia też nie znikną. 

Do 2020 r. 95% naruszeń 

bezpieczeństwa chmurze 

będzie winą klienta.3

Powitaj wszystkie G. 
Teraz możesz obsługiwać całe pasmo 
następnej generacji — 10 G, 25 G, 
40 G, 50 G i 100 G — bez żadnego 
problemu. I bez rozbijania banku. 

Znów zacznij korzystać 
z przerwy na lunch. 
Pracuj płynnie we wszystkich obciążeniach, 
optymalizuj przepływ pracy, automatyzuj 
procesy ręczne i zapewnij personelowi IT 
44% oszczędności czasu.⁴ Więcej czasu na 
nowe projekty. I frytki.

Zobacz. co dokładnie się dzieje,  
gdzie i dlaczego.
Uzyskaj 100% widoczności w każdym 
przepływie niezależnie od obciążenia. 
Możesz mapować w czasie rzeczywistym 
każde połączenie wykonywane przez 
dowolną aplikację w centrum danych.

Dowiedz się więcej na temat przełączników Cisco Nexus 9000 Series

Zobacz, dlaczego Twoje centrum danych stanowi centrum cyfrowej transformacji >

http://www.cisco.com/go/nexus9000
http://www.cisco.com/go/centerofeverything

