5 sekretów efektywnego
centrum danych
Maksymalnie wykorzystaj wszystkie możliwości swojego
centrum danych. Wiemy, że jesteś pod presją, aby działać
efektywnie, zmniejszać koszty i upraszczać procesy,
a jednocześnie szybko i elastycznie dostosowywać się do
nowych możliwości. Oto 5 strategii dla firm różnej wielkości,
które pozwalają przełamać tradycyjne podejście do IT
i zbudować centrum danych na miarę cyfrowej przyszłości.

1

Zachowaj elastyczność
umożliwiającą rozwój.
Aplikacje — to one są najważniejsze. Centrum danych łączące zasoby
obliczeniowe, pamięć masową i funkcje sieciowe, a także zabezpieczenia
i wirtualizację, ułatwia rozwój firmy oraz nowych aplikacji. Centralne zarządzanie
usprawnia wdrożenie, obniża koszty obsługi oraz ułatwia skalowanie.

2

Zapewnij efektywne wykorzystanie
zasobów.
Wirtualizacja części centrum danych jest najlepszym sposobem na zwiększenie efektywności.
Oznacza to, że można łatwo przenosić aplikacje z jednej lokalizacji fizycznej do drugiej.
Wirtualizacja zapewnia szybsze przywracanie sprawności centrum po awarii dzięki prostej
migracji aplikacji. Umożliwia również równomierny rozkład obciążenia wielu centrów danych
oraz przeprowadzanie prac konserwacyjnych bez przestojów.

3

Uprość operacje, aby zwiększyć
innowacyjność.
Jeśli szukasz szybszego wdrażania nowych usług, zintegruj wszystkie zasoby
centrum danych w ramach jednej platformy z centralnym punktem zarządzania.
Dzięki bezpośredniemu dostępowi do zasobów fizycznych i wirtualnych dział
IT zostanie uwolniony od żmudnych zadań i będzie mógł skoncentrować
się na ważnych działaniach strategicznych. Takie rozwiązanie przyczynia
się do zwiększenia innowacyjności, dochodów i produktywności.

4

Przewiduj potrzeby biznesowe
i dostosowuj do nich swoje
działania.
Wykorzystaj gromadzone przez centrum danych informacje o ruchu
generowanym przez aplikacje, aby automatycznie dostosować do nich
konfiguracje sieci i zabezpieczeń. Możesz również wprowadzać zmiany
na żądanie w odpowiedzi na potrzeby poszczególnych aplikacji i zwiększać ich
wydajność oraz szybkość udostępniania nowych aplikacji. Dzięki temu można
lepiej wykorzystywać czas i budżet.

5

Przygotuj się na to, co przyniesie
ze sobą przyszłość.
Zmień konfigurację swojego centrum danych na bardziej inteligentną
i dynamiczną, aby lepiej przygotować się na przyjęcie nowych standardów,
protokołów i modeli konsumpcyjnych. Wykorzystanie otwartych standardów
pozwoli Ci dotrzymać kroku ewolucji centrów danych oraz technologii
chmurowych.

Wykorzystaj pełen potencjał swojego centrum danych

Czas rozpocząć skalowanie. Dowiedz się więcej o tym, jak firma Cisco może pomóc
w przygotowaniu Twojego centrum danych pod kątem przyszłych wymagań cyfrowych.
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Więcej przydatnych informacji
Nexus 9000
Krótki przegląd

Rozwiązanie HyperFlex
Krótki przegląd
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