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Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie wykorzystuje serwery i sieć w codziennej działalności
edukacyjnej i badawczej. W przeszłości chłodzenie serwerów było dużym wyzwaniem, a ich utrzymanie wiązało
się z wysokimi kosztami. Uczelnia zdecydowała się na wykorzystanie rozwiązania Cisco® Application Centric
Infrastructure (ACI) oraz serwerów Cisco UCS® wyposażonych w procesory Intel® Xeon®.

pre-validated to work from day one. It’s simple and inexpensive to run.
And future IT projects can be introduced without added costs.
Wyzwania

Nie wszystkie serwerownie WAT były wyposażone w odpowiednie nadmiarowe
systemy chłodzenia. Złożone i rozproszone środowisko było problematyczne w
zarządzaniu i utrudniało świadczenie usług w sposób nieprzerwany. Zdecydowano
•się na zmniejszenie powierzchni zajmowanej przez urządzenia i umieszczono je w
specjalnym
kontenerze. Toproject.
rozwiązanie okazało się strzałem w dziesiątkę.
Dutch road-building

Challenge

• Each partner used its own systems, slowing
progress and knowledge sharing.

Rozwiązanie

W ten sposób powstało innowacyjne mobilne centrum danych. Serwery
znajdują się w mobilnym kontenerze, a w sytuacji awaryjnej środowisko centrum
danych może zostać przeniesione w całości w inne miejsce. Migracja do
blade Cisco oraz
rozwiązania ACI umożliwiła zmniejszenie potrzebnej
•serwerów
IT shared-service
center.
do ich utrzymania powierzchni i ułatwiła korzystanie z infrastruktury. Sieć
•zaprojektowana
Each party can
securely and grant
podaccess
kątem wykorzystywanych
w niej aplikacji zapewnia wysoką
access aswidoczność
and wheni bezpieczeństwo
they need it. najważniejszych usług.
dostępność,

“

FlexPod is a real game changer.
It’s fast-delivering, highly secure,
and very user friendly.”
John Kools
Program Manager, SAAone

Solution

• Self-service and automation functions allow
users to do most IT tasks themselves.

Wyniki
Dział IT oszczędza mnóstwo czasu dzięki prostocie obsługi serwerów i

sieci. Nowe aplikacje instalowane są szybciej, konfiguracja serwera również
Outcome
przebiega błyskawicznie. Rozwiązanie Cisco UCS oparte na najnowszej

•rodzinie
New way
of doingIntel®
things
in the
sector.
procesorów
Xeon®
zapewnia
wysoki poziom wydajności i
temu uczelnia
•niezawodności.
Saves moneyDzięki
on license
fees. może świadczyć usługi lepszej jakości i

wciąż rozwijać swoją działalność, a studenci i wykładowcy nie muszą martwić

•się
Also
cheaper
than
paying
per
o utratę
wyników
swojej
pracy
naendpoint.
skutek awarii.

• Allows company to adopt a bring-your-owndevice (BYOD) program without added costs.
Studium przypadku | Wojskowa Akademia
Techniczna w Warszawie

Lokalizacja: Polska

Wielkość: 2500 pracowników

Branża: edukacyjna

Możemy korzystać z zasobów
w sposób bardziej efektywny
niż do tej pory. Dzięki temu
osiągamy znacznie wyższy
zwrot z inwestycji”
kpt. mgr inż. Dariusz Chmielewski
Główny projektant
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Dowiedz się więcej o przedstawionym
rozwiązaniu [wstawić łącze do www.cisco.com

Discover more about the
Cisco solutions featured
in this case study.
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