
Automatize o 
provisionamento  

de rede, de 
computação e

de armazenamento

Unifique 
a gestão 
de todas 
as cargas 

de trabalho.

Permita o 
escalonamento 
independente  
de recursos

Melhore 
os serviços 
e o suporte.

Provisione novos 
aplicativos

e serviços de negócios 
em apenas alguns 

segundos.

Aproveite os custos 
preditivos de 

escalonamento.

Agilize o 
provisionamento  

de máquinas virtuais 
multimarcas  

e contêineres.

Integre 
o HyperFlex

à nuvem
pública.

Tudo isso é possível graças a uma fusão tecnológica impressionante:

Um pequeno passo para  
a TI, um grande salto  
para a sua empresa. 
Descubra o Cisco HyperFlex.
Acelere sua jornada multicloud com o Cisco HyperFlex, plataforma hiperconvergente 
completa que oferece benefícios surpreendentes para seu data center.

Construído com base no Cisco UCS, e equipado com processadores Intel Xeon, o HyperFlex combina 
computação, armazenamento e rede em uma plataforma multinuvem totalmente integrada.

Veja como a otimização aumenta a eficiência da sua empresa:

34 minutos 
Este é o tempo 

necessário para fazer a 
instalação automatizada 

de armazenamento, 
computação e de 

redes com o 
HyperFlex.

Em segundos
É completada  

a clonagem e o apoio 
das máquinas virtuais 
com máxima rapidez.

Mais veloz
Agilize o fornecimento 

de aplicações, 
experimentando aquilo 
que outros tomadores 

de decisão de TI já 
experimentaram.

80%
É a economia  

gerada com os 
custos de 

armazenamento.

BEM-VINDO AO CISCO HYPERFLEX 
Prepare-se para experimentar um mundo de possibilidades que  

levarão sua empresa a atingir metas que antes pareciam muito, muito 
distantes.
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