
Kompletne środowisko 
na potrzeby 
skonteneryzowanych 
aplikacji
Cisco HyperFlex System łączy zasoby obliczeniowe,
pamięć masową i sieć w jedną, łatwą w użyciu platformę 
hiperkonwergentną (HCI).

Cisco HyperFlex

Oprogramowanie Cisco Container Platform to kompletna, a przy tym niezwykle prosta 
platforma do zarządzania środowiskami kontenerowymi opartymi o Kubernetes 
i dostarczana z pełnym wsparciem ze strony Cisco. Razem tworzą platformę dostarczającą 
w sposób zautomatyzowany usługę „Kubernetes as a Service” przy zapewnieniu wysokiej 
dostępności środowiska i niskich kosztów utrzymania. Cisco Hyper�ex i Cisco Container 
Platform pozwalają organizacjom skupić się na dostarczaniu nowych innowacji i usług dla 
swoich klientów przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz automatyzacji 
utrzymania środowisk kontenerowych.

Cisco Hyperlfex dostarczany jest jako gotowe do pracy środowisko. Kompletne, 
w pełni zintegrowane, łatwo zarządzane, proste we wdrożeniu i utrzymaniu, 
z gwarancją działania i wsparciem producenta obejmującym wszystkie jego komponenty. 
Decydując się na platformę Cisco Hyper�ex otrzymują Państwo serwery, przestrzeń 
dyskową, sieć łączącą komponenty, wirtualizację i konsolę pozwalającą zarządzać 
wszystkim z jednego miejsca.

Cisco HyperFlex to uniwersalne rozwiązanie dla najbardziej nawet wymagających aplikacji. 
W ramach rozwiązania Cisco Systems dostarcza prekon�gurowany klaster serwerów,    
którego uruchomienie zajmuje zaledwie kilkadziesiąt minut. Automatyczna instalacja dotyczy 
wszystkich komponentów, czyli warstwy sieciowej, obliczeniowej, pamięci masowej                  
i wirtualizacji serwerów. Gotowy klaster przygotowany jest do współpracy 
z wirtualizacją VMware vSphere, Microsoft Hyper-V lub środowiskiem kontenerowym   
Kubernetes.

HX zapewnia wysokodostępną infrastrukturę pod produkcyjne 
środowiska kontenerowe zapewniając natywnie „persistent 
storage” w modelu CSI dla mikroserwisów opartych 
o Kubernetes. Także w wersji active-active na dwa ośrodki. 
Wspierany jest OpenShift oraz Cisco Container Platform. 
To drugie rozwiązanie również w wersji hybrydowej z AKS 
i EKS



Oprogramowanie Cisco 
Container Platform (CCP)
Oprogramowanie Cisco Container Platform to kompletna, 
a przy tym niezwykle prosta platforma do zarządzania 
środowiskami kontenerowymi opartymi o Kubernetes 
i dostarczana z pełnym wsparciem ze strony Cisco.

Platforma ta jest oparta o 100% Kubernetes dzięki czemu programiści otrzymują dobrze znane 
środowisko i narzędzia. Cisco Container Platform zmniejsza złożoność kon�gurowania, 
wdrażania, zabezpieczania, skalowania i zarządzania kontenerami poprzez automatyzację 
w połączeniu z najlepszymi praktykami Cisco w zakresie bezpieczeństwa i sieci.

Platforma Cisco Container Platform jest zbudowana w oparciu o otwartą architekturę 
przy użyciu komponentów open source, więc nie powoduje przywiązania do pojedynczego 
dostawcy. Działa zarówno w środowiskach lokalnych, jak i w chmurze publicznej (Amazon 
EKS, Azure AKS). W praktyce Cisco Container Platform dostarcza usługę Kubernetes as 
a Service dla działów rozwoju oprogramowania i usług, trywializując zarządzanie, 
diagnozowanie i akutalizację całego środowiska dla działów utrzymania. Cisco Container 
Platform jest licencjonowane w modelu subskrybcyjnym per węzeł, co pozwala 
optymalizować koszty utrzymania całej platformy. W praktyce Cisco Container Platform 
dostarcza usługę Kubernetes as a Service dla działów rozwoju oprogramowania i usług, 
trywializując zarządzanie, diagnozowanie i akutalizację całego środowiska dla działów      
utrzymania. 

Cisco Container Platform jest licencjonowane w modelu subskrybcyjnym per węzeł, 
co pozwala optymalizować koszty utrzymania całej platformy.

Zmniejszone ryzyko:
Cisco Container Platform to kompletne rozwiązanie, w pełni przetestowane i oparte 
o sprawdzone technologie hiperkonwergentne Cisco HyperFlex oraz sieciowe Cisco ACI. 
Platforma zapewnia automatyczne aktualizacje i obsługę klasykorporacyjnej dla całego 
stosu technologicznego. Cisco Hyper�ex zapewnia niezawodne usługi storage a Cisco ACI 
wymusza i kontroluje polityki bezpieczeństwa i segmentacji w sposób spójny z innymi 
obszarami w Data Center.

Większa efektywność pracy:
Platforma Cisco Container zapewnia zespołowi ITOps gotowe, wstępnie skon�gurowane 
rozwiązanie, które automatyzuje powtarzające się zadania i eliminuje wyzwania związane    
z utrzymaniem środowiska Kubernetes (czasochłonne budowanie zaawansowanych 
kompetencji, aktualizacja oprogramowania). Zapewnia programistom elastyczność 
i szybkość dostępu do środowisk deweloperskich i testowych wspierając tym samym 
innowacyjność w organizacji.

Niezwykła elastyczność:
Platforma Cisco Container Platform zapewnia szeroki wybór w zakresie wdrażania 
środowiska Kubernetes - od infrastruktury hiperkonwergentnej przez maszyny 
wirtualne, czy chmury publiczne. Umożliwia instalację komponentów (każdy klient 
ma swoje własne upodobania) np. TwistLock/Aqua z zakresu bezpieczeństwa.


