
av hyperkonvergens?

Hur får du ut det mesta
En kort guide om hyperkonvergerade infrastrukturer (HCI) och vad nästa 
generation inom datorinfrastruktur kan göra för ditt företag
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Kapitel 1
Nästa generations IT-
infrastruktur
Alla HCI-lösningar är inte likadana
Hyperkonvergens	är	ett	hett	ämne	just	nu.	Och	det	är	ingen	slump.

Organisationer	har	länge	längtat	efter	att	kunna	minska	mängden	tid	och	arbete	som	
behövs för att driftsätta nya IT-tjänster.

Hyperkonvergerad	infrastruktur	(HCI)	ger	hastigheten,	enkelheten	och	flexibiliteten	
som behövs i dagens digitala ekonomi.

Men	alla	HCI-lösningar	är	inte	likadana.	Och	HCI	är	inte	svaret	på	varje	program	eller	
arbetssätt.

Här utforskar vi vad som gör HCI annorlunda än traditionell IT-infrastruktur, och hur din 
verksamhet kan dra nytta av de nya möjligheterna.

”... en programvarubaserad 
arkitektur som integrerar lagring, 
bearbetning, virtualisering och 
nätverksresurser på en gång.”

Grand	View	Research



De eliminerar behovet av att 
göra enskilda köp av servrar och 
virtualiseringsprogramvara som körs 
på servrar och hanteringsverktyg, och 
behöver inte installera Storagearea 
Network (SAN) eller Network-attached 
Storage (NAS)
Grand View Research

Vad är hyperkonvergens?
Allt-i-ett-datacenter
Hyperkonvergerad infrastruktur (HCI) är nästa steg i utvecklingen av IT-infrastruktur.

Det tar idén med integrering, lagring och nätverkande som började med konvergerade system 
och ger djupare nivåer av abstraktion och automatisering för att tillhandahålla ett allt-i-ett-
datacenter som kan vara igång på under en timme.

Enligt	Grand	View	Research	är	dessa	de	viktigaste	fördelarna	med	HCI:

 - Eliminerar behovet av att göra enskilda inköp av servrar, 
virtualiseringsprogramvara och hanteringsverktyg

 - Stöds av en enda leverantör

 - Ingen installation av Storage-area Network (SAN) eller 
Network-attached Storage (NAS) krävs

 - Integrering minskar den totala kostnaden för HCI-systemet



Utvecklingen av konvergerad och hyperkonvergerad infrastruktur

1980 1990 2000 2010

Klientserver Distribuerad 
beräkning

Webb Serverinfrastruktur Konvergerad 
infrastruktur

Lagringsvirtualisering Hyperkonvergerad 
infrastruktur

Infrastrukturutveckling
Ren	anordningsmodell
Tillkomsten av virtualisering gör att delar av beräknings- och lagringsresurser kan optimera 
den underliggande infrastrukturen. Program behövs inte längre för att kartlägga fysiska servrar 
eller lagringsenheter.

I takt med att virtualiseringen blev mainstream har många företag distribuerat fristående a-la-
carte-infrastruktur med beräkning länkad till extern lagring.

Konvergerad infrastrukturer tog samma a-la-carte-komponenter och levererade dem som en 
förtestad	lösning	eller	apparat	för	att	öka	driftseffektiviteten.	Detta	ökar	också	tillförlitligheten	
och minskar tiden för IT-investeringar.

HCI-lösningar omorganiserar komponenterna i konvergerad infrastruktur och kombineras 
med programvara för att leverera en ren enhetsmodell. Den här arkitekturen förenklar driften 
ytterligare.

Det typiska företaget har dock ett datacenter byggd i silor av maskinvara för att stödja en 
rad	olika	applikationer.	Den	här	distribuerade	miljön	kan	vara	statisk	och	inte	så	flexibel.	Det	
betyder också att IT-personal lägger mycket tid och resurser på att driftsätta, tillhandahålla 
och hantera de enskilda komponenterna.



HCI-marknaden blir allt hetare
Byggd för enkelhet och snabbhet
HCI erbjuder enkelheten och snabbheten för en enhetsapproach genom att konsolidera alla 
funktioner	som	krävs	i	en	enda	infrastruktur	som	körs	via	en	effektiv	pool	av	x86-resurser.

Det skapar mycket intresse i branschen. Gartner tror att HCI kommer att bli mainstream 
i slutet av decenniet i vad de beskriver som en ”tredje våg av integrerade system i 
datacentret”.

För närvarande har företagens IT-marknad fastnat i en ”andra fas”, säger Gartner. En som 
präglas	av	den	konvergerade	infrastrukturens	frammarsch	och	HCI	för	specifika	användarfall.

Marknaden för HCI fortsätter dock att växa snabbt.

IDC	rapporterar	att	HCI-försäljningen	ökade	med	68	%	under	året	under	tredje	kvartalet	
2017,	vilket	genererade	1	miljard	USD	i	intäkter.	Detta	motsvarar	nästan	34	%	av	den	totala	
världsmarknaden för konvergerade system, som såg intäkter på 2,99 miljarder USD under 
samma period.

Även om HCI inte är den enda tillväxtpotentialen i den konvergerade marknaden, har den 
enligt IDC lett till nya miljöer i en ”mycket snabb takt”.

Hyperkonvergerad systemprognos Prognos	för	IT-utgifter	CAGR

Källa: IDC Worldwide Converged Systems Prognos, 2016-2019: Specialrapport från februari 2016
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Kapitel 2
Företagsbehov
Marknadsledare
Datatillväxt och ökad komplexitet har gjort hanteringen av lagring till en akut fråga för 
företag.

Samtidigt utvecklas en värld av hybrid-IT och multimolnshantering, virtualisering och 
programdefinierad	som	definieras	i	takt	med	en	bakgrund	av	efterfrågan	på	operativ	
effektivitet	och	hastigheten	på	etablering.

”Eftersom HCI går ännu djupare in i företags- 
och molnmiljöer behöver arkitekturer bli 
mer effektiva, flexibla och anpassningsbara 
för att hjälpa IT-experter att ta hand om 
snabbt växande datauppsättningar och 
arbetsbelastningar.”
451 Research



Utrymmesutmaningen
Legitima alternativ
HCI:s	förmåga	att	leverera	viktiga	lagringsfunktioner	som	snapshots/kloning,	replikering	och	
flash-acceleration	utan	att	det	behövs	några	SAN-lagringskunskaper	har	visat	sig	vara	en	stor	
förändring.

Ursprungliga driftsättningar har främst fokuserat på medelstora marknader där IT-
organisationer	ofta	saknar	lagringsexpertis	och	inte	är	bundna	till	en	specifik	lagringsleverantör.

Men eftersom HCI går ännu djupare in i företags- och molnmiljöer behöver arkitekturer bli 
mer	effektiva,	flexibla	och	anpassningsbara	för	att	hjälpa	IT-experter	att	ta	hand	om	snabbt	
växande datauppsättningar och arbetsbelastningar.

De vanligaste lagringsproblemen
Vilka är din organisations tre främsta problem från ett lagringsperspektiv?

Källa: 451 Research. Antal svar = 639

Så	säger	451	Research,	som	rapporterar	att	HCI	har	blivit	ett	legitimt	alternativ	till	traditionella	
lagringssystem	och	visat	att	lagring	inte	behöver	begränsas	till	tillverkarspecifika	externa	
system.

I studien kom det fram att lagring och andra infrastrukturteam ombeds att göra mer med 
färre resurser, eftersom budgeten inte håller jämna steg med den ”alarmerande” tillväxten 
i datavolymerna. Företag måste därför ta hänsyn till lagringsreduceringstekniker som 
omkopiering	och	komprimering	för	att	öka	effektiviteten	i	sina	lagringssystem.
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Effektivitet
Viktiga attribut
Omkopiering	och	inline-komprimering	ger	företag	möjligheten	att	lagra	mer	data	i	
lagringsutrymmet	genom	att	eliminera	överflöd	eftersom	data	skrivs	till	disk	eller	flash.

Omkopiering	fungerar	bra	för	att	minska	bilder	och	filer	för	virtuella	maskiner	(VM)	och	har	
flyttat	till	det	primära	lagringsutrymmet.

Komprimering har blivit nödvändigt för att minska programarbetsbelastningar eftersom 
omkopiering inte fungerar bra på databasarbetsbelastningar.

451	Research	anser	att	båda	har	en	viktig	roll	för	prestandan,	eftersom	de	tillåter	HCI-noder	
att	ha	mer	data	i	cacheminnet	i	dyra	flash	SSD-enheter	och	PCIe-kort.

De rekommenderar att HCI-plattformar bör ha automatisk dataplatsinformation för att 
ha	data	över	flera	noder	för	att	undvika	I/O-flaskhalsar	och	säkerställa	att	prestanda	och	
lagringskapacitet kan skala ut på ett linjärt sätt.

Lagrings-QoS är ytterligare ett huvudattribut. Det ger administratörer möjlighet att prioritera 
känsliga applikationer och garantera prestanda. I molnleverantörsvärlden har lagrings-QoS 
använts för att säkerställa att arbetsbelastningar med låg prioritet inte förbrukar för mycket 
resurser.

Byggd för enkelhet och snabbhet
System	byggda	på	konventionella	filsystem	skriver	lokalt	och	
replikerar sedan och skapar prestandaplatser.

Med HCI är det möjligt att använda data över alla noder 
samtidigt genom att använda cache i alla SSD-enheter för 
snabba skrivningar.

Ett balanserat utrymmesutnyttjande säkerställer att ingen 
datamigrering behövs efter en VM-migrering.



Flexibilitet och anpassningsförmåga
HCI-måsten
Utskalning	är	en	gemensam	funktion	i	befintliga	HCI.	Men	de	flesta	lösningar	har	en	fast	
arkitektur som tvingar företag att lägga till beräknings-, minnes- och lagringsmaterial i 
block.	Detta	kan	skapa	ineffektiva	silor	där	bearbetning	och	lagringsresurser	är	oanvända.

451	Research	säger	att	framtida	generationers	HCI	bör	låta	kunderna	lägga	till	dessa	
resurser både oberoende och på ett granulärt sätt.

För	att	vara	mer	flexibla	sägs	det	att	HCI-plattformar	måste	ha:

 - Gemensam hantering och styrning

 - Integrering med äldre datacenterplattformar

 - Integrering med välkända hanteringsverktyg för att eliminera behovet av att lägga till 
nya

 - Ett gemensamt kontrollplan för servrar, nätverk och lagring för centralisering av loggar 
och	felrapportering	inom	befintliga	verktyg

För	att	bli	mer	anpassningsbar	måste	HCI	kunna:

 - Integrera	med	API:er –	ett	viktigt	krav	för	organisationer	som	bygger	en	privat	molnmiljö

 - Säkra	känsliga	data –	kryptering	av	filnivå	som	tillval,	plus	VPN-integrering	för	att	säkra	
replikeringsströmmar

 - Ge omfattande granskningskapacitet för att spåra källan till brott och datakorruption 
inom organisationen

Öka	farten	på	affärerna
Fylla behovet
I dagens digitala ekonomi där appen blivit framgångsrik måste ditt företag röra sig snabbare 
än	någonsin.	Det	måste	också	vara	mycket	flexibel.	Du	behöver	möjligheten	att	lägga	till	
appar	och	virtuella	maskiner	snabbt	för	att	hantera	affärshastigheten.

Men silorna för beräkning, nätverk och lagring i datacentret kan hålla tillbaka dig. Nuvarande 
infrastruktur	för	de	appar	du	behöver	för	att	ta	dig	an	kostnader,	tid	och	ineffektivitet.

En	stor	del	av	den	infrastruktur	som	finns	tillgänglig	(konvergerade	buntar,	lagringsdisksystem,	
traditionella bladservrar, nätverk) kräver en viss expertis som kan hindra snabb driftsättning.

HCI	fyller	behovet	att	göra	snabbare	affärer.	Men	det	finns	ofta	en	annan	kostnad –	spridning	
av lösningar som hanteras separat. Detta komplicerar infrastrukturförvaltningen och 
-verksamheten.

Den	slutliga	utmaningen	handlar	om	”löften”	i	molnekonomin.	Observera	att	molnet	inte	sparar	
pengar –	det	ger	förenklad	skalning	på	mycket	mer	avancerade	nivåer	och	gör	att	du	kan	
spendera pengarna när du behöver göra det. För de här nya apparna och driftsmodellerna 
krävs en lösning som hjälper dig att skala upp funktioner som du behöver.



Kapitel 3
Vi introducerar Cisco HyperFlex
Det verkliga erbjudandet
Alla HCI-lösningar är inte likadana. Flera kända plattformar omfattar inte nätverket som en del 
av	HCI-lösningen –	vilket	innebär	ytterligare	tid	och	kostnader	för	ditt	företag.	Det	leder	även	
till skalningsfel längre fram i tiden.

Cisco driver snabba HCI-innovationer och har kraftfulla prestandakomponenter, intuitiva 
hanteringsfunktioner och ett nytt dataskydd och säkerhetsfunktioner för företag. När det gäller 
HCI är det HyperFlex som gäller.

”Cisco HyperFlex kan vara 
rätt lösning vid rätt tidpunkt 
för organisationer som 
vill ha kostnadseffektiva, 
skalbara och högpresterande 
infrastrukturlösningar.”
Enterprise Strategy Group



Vad gör HyperFlex annorlunda?
En enda plattform
Det	finns	olika	idéer	om	HCl	som	du	kan	ta	del	av.	Vi	är	alla	olika.	Flera	kända	plattformar	
saknar	en	viktig	ingrediens	i	HCI-lösningen –	nätverket.

Det kan vara dyrt att lägga till nätverk vid senare tillfällen. Du måste ställa in nätverket, ställa 
in nivån på servrarnas bios och inbyggda programvara och utöka klustret manuellt. Det leder 
även till skalningsproblem.

Genom att välja HCI som omfattar nätverk genom utformning betyder det att du har en 
verkligt konvergerad och integrerad lösning. Det är precis vad du får med Cisco HyperFlex. 
Den kombinerar databehandling, nätverk, lagring, virtualisering och dataskydd på en enda 
enhet. En som sätts igång under en timme och som hanteras med väl antagna och välbekanta 
verktyg.

Du kan använda ställ och blad för oberoende skalning av beräknings- och lagringslösningar. 
Programvara	erbjuds	som	en	prenumeration,	vilket	ger	flexibel	ekonomi	för	datacentret.	
Och	med	våra	nya	All	Flash-noder	och	tredje	generationens	UCS-portar	på	40	Gbit/s	får	du	
blixtsnabb prestanda.

HyperFlex är konstruerad på Cisco UCS och fungerar sömlöst med konvergerade och 
egenbyggda plattformar, samt lagringssystem från tredje part. Användare kan hantera många 
tekniker	med	en	sökväg	för	att	programvarudefiniera	allt	(SDx),	analyser,	automatisering,	
orkestrering och hybridmoln.

Ciscos nästa generations HCI-plattform 
omfattar	distribuerade	API:er	för	att	

möjliggöra en infrastruktur som är enkel att 
ta till sig.

I	kombination	med	Cisco	One	
Enterprise	Cloud	Suite	(ECS)	kan	API:er	
aktiveras	med	enkla	arbetsflöden	och	

självbetjäningsportaler.

SAN/NAS Maskinvaruabstraktion
Generisk x86+ 

programvarudefinierad 
lagring (SDS)

Datacenterarkitektur:
System + ASIC:er + programvara

Traditionell 
lagring

Lagrings
virtualisering

SAN/NAS
resurspooler

Första generationens 
hyperkonvergerade

enhetsmodell

Beräkning + lagring

Hybridmoln aktiverat, programmobilitet

Säker placering och djup analys

Programcentrerade nätverkstjänster

Programvarudefinierad, heltäckande

Dataoptimering som alltid är igång

Flexibel, effektiv skalning

Distribuerad lagring med hög prestanda

Beräkning + lagring + nätverk

Enterprise Cloud Suite, SDN, Analytics, Hyperflex



Nästa generations hyperkonvergerade dataplattform
Byggd från grunden
Vi har byggt upp Cisco HyperFlex HX Data Platform™ från grunden. Det är ett distribuerat 
filsystem	som	omdefinierar	lagringsteknik	för	att	utöka	gränserna	för	HCI	med	ett	brett	utbud	
av	datahanterings-	och	optimeringstjänster:

Oberoende	skalning –	utformad	för	oberoende	skalning	av	beräkning,	cachelagring	eller	kapacitet.	
Detta	möjliggör	fullständig	flexibilitet	för	att	skala	miljön	baserat	på	verksamhetens	behov.

Kontinuerlig	optimering	av	data –	inbyggd	omkopiering	för	data	och	intern	kompression	ger	en	
effektiv	resursanvändning	och	minskar	den	övergripande	IT-behandlingen.

Förenklad	datahantering –	lagringsfunktioner	integreras	i	befintliga	hanteringsverktyg,	vilket	
möjliggör omedelbar etablering, kloning och delning av program.

Dynamisk	datadistribution –	inkommande	data	distribueras	säkert	och	optimeras	över	servrar	
och	lagringsnivåer	i	kluster,	vilket	eliminerar	flaskhalsar	för	hög	I/O-prestanda

Läs mer om HX Data Platform

Hyperkonvergerad	skala	och	distribuerat	filsystem

SSD SSD SSD SSD SSDSSD SSD SSD SSD SSDHDD HDD HDD HDD HDDHDD HDD HDD HDD HDD
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Börja med så få som 
tre noder

Hyperkonvergerad 
dataplattform som 

installeras på bara några 
minuter

Nätverkets strukturpolicy 
konfigurerar QoS-

inställningar

Lägg till servrar, 
1 eller flera i taget

Distribuera och 
ombalansera data 

automatiskt över servrar

Byt ut gamla servrar

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-series/white-paper-c11-736814.pdf


Labbcertifierad	marknadsledare
Hur	HyperFlex	överträffar	sina	konkurrenter
Det	finns	en	anledning	till	att	vi	tog	tid	på	oss	att	gå	in	på	den	hyperkonvergerade	marknaden.	
Det beror på att vi ville se till att vi kunde leverera den bästa HCI-plattformen för dig och ditt 
företag.

För att bevisa det bad vi experterna på Enterprise Strategy Group (ESG) att utföra labbtester.

De jämförde HyperFlex med tre andra lösningar med hjälp av ett branschstandardriktmärke 
för programprestanda på HCI. De kom fram till att HyperFlex slår konkurrerande HCI-lösningar 
på	flera	sätt:

 - Stöder upp till tre gånger högre VM-densitet– ger organisationer den bästa totala 
ägandekostnaden	(TCO)	för	HCI-distributioner

 - Lägst läs-/skrivlagg för VM–	gör	det	möjligt	för	HyperFlex-användare	att	ha	fler	
affärskritiska	appar	till	HCI

 - 7 gångers minskning i IOPS-variabilitet jämfört med andra lösningar– ger bästa möjliga 
användarupplevelse och tillgänglighet för appar

Enligt ESG kan Cisco HyperFlex vara rätt lösning vid rätt tidpunkt för företag som vill ha 
kostnadseffektiva,	skalbara	och	högpresterande	infrastrukturlösningar.

Hämta ESG-rapporten

Cisco HyperFlex kan vara 
rätt lösning vid rätt tidpunkt 
för organisationer som 
vill ha kostnadseffektiva, 
skalbara och högpresterande 
infrastrukturlösningar.
ESG

http://www.esg-global.com/validation/esg-lab-validation-cisco-hyperflex


Ett system för alla arbetsbelastningar
En del av Cisco Data Centre-lösningen

Ciscos	objektsbaserade	och	policydefinierade	metod	inleddes	i	och	med	lanseringen	av	
Unified	Computing	System	(UCS)	under	2009.

Cisco UCS är byggd för att tillhandahålla en driftsmiljö över många arkitekturer, oavsett 
formfaktor (rack eller blad) eller driftläge. Den omfattar alla arbetsbelastningskrav och 
driftsmiljöer:

– Skala ut/skala upp
– ”Bare metall”, virtualiserad, moln och behållare
– Komponent, konvergerad och hyperkonvergerad

Allt	med	gemensam	hantering –	konsekvent	och	policydriven	infrastruktur.	Inga	operativa	eller	
tekniska silor för att uppnå vad du behöver.

Den perfekta enkelheten med UCS uppstår när hanteringsfunktionalitet tas bort från enskilda 
element (servrar, nätverkande, lagring) och centraliseringen står som bas.

Med lanseringen av Cisco Intersight har vi tagit den här centraliserade hanteringen och 
policykontrollen	och	flyttat	den	till	molnet.	Du	kan	nu	skala	upp	kapaciteten	utan	ytterligare	
capexinvesteringar i infrastruktur för att hantera infrastruktur.

Med	hjälp	av	Intersights	artificiella	intelligens	(AI)	i	molnhanteringsverktygen	får	du	
djupgående	insikter	om	din	infrastruktur.	Du	kan	identifiera	incidenter	innan	de	blir	större	
problem	och	dra	fördel	av	snabbare	identifiering	av	rotorsaker.

Ta reda på hur du kan förändra ditt datacenter i multimolnseran

Edge-nätverk Cisco Intersight molnhantering

UCS: Gemensam plattform för arbetsbelastningar och platser
Cisco-datacentret:	Allt	sker	med	avsikt.	Informeras	av	kontexten.	Levereras	via	multimoln.

Moln

ROBO

HyperFlex Edge
UCS Mini e-serien

Mainstream-databehandling

Femte generationens UCS

Konvergerad infrastruktur

Inbyggd UCS
Infrastrukturlösningar

Hyperkonvergerad infrastruktur

HyperFlex-system

Utöka

C-seriens rackservrar
UCS C3000-serien

https://www.cisco.com/c/en_uk/solutions/data-center-virtualization/index.html#~stickynav=1


Kapitel 4
Användningsfall
Gör mer och spendera mindre
De appar och arbetsbelastningar som körs på HCI varierar vanligen beroende på storlek. Det 
bästa med HCI är att du bara köper vad du behöver för att matcha arbetsbelastningen.

Du kan börja i liten skala och växa när det behövs. Du kan göra mer och spendera mindre. 
Och	du	kan	agera	snabbare –	oavsett	om	du	vill	hantera	nya	möjligheter	eller	förändra	hur	du	
arbetar.

”HCI:s förmåga att 
standardisera IT-resursleverans 
och att utföra service, 
plus dess integrerade 
dataskydd samt data- och 
arbetsbelastningsförbättringar 
gör det till ett kraftfullt 
infrastrukturalternativ för 
fjärrkontor.”
451 Research



Arbetsbelastningar varierar
Köp endast vad du behöver
Det	bästa	med	HCI	är	att	du	bara	köper	vad	du	behöver	för	att	matcha	arbetsbelastningen –	
oavsett	om	det	är	en	enskild	enhet,	ett	blad	eller	mer.	Det	är	perfekt	för:

 - Behållare	och	multimoln –	driver	alla	program	på	alla	moln,	oavsett	storlek

 - Databaser	och	verksamhetskritiska	program –	prestanda	och	förenklad	hantering	till	lägre	
totalkostnad	för	ägande	(TCO)

 - Virtual	Desktop	Infrastructure	(VDI) –	låg	startkostnad,	konsekvent	prestanda	och	
förutsägbar skalning

 - Servervirtualisering	(VSI) –	minskar	komplexiteten	med	anpassningsbar	skalning	och	
ständig återhämtningsförmåga

 - Test	och	utveckling –	flexibel	etablering,	många	iterationer,	snabbkloning	och	snapshots

 - Fjärrkontor/filialkontor	(ROBO) –	enkel	driftsättning,	centraliserad	hantering,	inga	”fly-and-
fix”-uppdrag

Grand	View	Research	rapporterar	att	HCI-arbetsbelastningar	fortsätter	att	utvecklas,	men	
varierar	beroende	på	organisationsstorlek:

 - Små	organisationer	föredrar	att	förbättra	driftseffektiviteten,	den	större	
infrastrukturdriftsättningen,	förbättra	ROBO	IT-effektiviteten/-tjänsten	och	öka	
användningen av servervirtualisering

 - Medelstora	organisationer	fokuserar	på	VDI,	att	förbättra	driftseffektiviteten,	den	större	
infrastrukturdriftsättningen och att öka servervirtualisering

 - Stora	organisationer	siktar	på	att	förbättra	verksamhetens	effektivitet,	
säkerhetskopiering och katastrofåterställning, följt av VDI, privat molninfrastruktur och 
molninfrastrukturtjänster.



Multimoln och behållare
Virtualisering är mainstream i datacenter. Behållare har också blivit det tekniska valet för 
utvecklare och programägare eftersom de startar snabbare, använder mindre minne än 
virtuella maskiner (VM) och kör var som helst.

Programvaran HyperFlex 3.0 har serviceintegreringstjänster med multimolnsprogram 
som levererar en unik plattform för utveckling och driftsättning av både traditionella och 
molnbaserade applikationer på en gemensam hyperkonvergerad plattform.

Alla	appar	i	vilket	moln	som	helst	i	alla	storlekar:

 - Skala	upp	till	64	noder	med	ökad	återhämtningsförmåga	genom	helt	automatiserade	
tillgänglighetszoner

 - Stetch-kluster över datacenter för dataskydd och höga tillgänglighetskrav

 - Enklare	driftsättning	och	hantering	på	alla	fjärrplatser

 - Prestandaövervakning	av	hybridprogram	som	körs	i	flera	moln

 - Automatisk analys och arbetsbelastningsplacering av virtuella maskiner, behållare och program

Mer information

On-Premises	and	Virtualised	Containers	Forecast	2015—2020
Installerad världsbas för behållare av Offentligt moln/På plats och Virtualiserad/Ej Virtualiserad
(exklusive intern infrastruktur för webb-/SaaS-leverantör)
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Källa: IDC, Special Report: Software-Defined Computing Market Disruption: Containers Challenge the Virtualization Status Quo, Dec 2016

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-series/hyperflex-multicloud-platform.pdf


Databaser och uppdragskritiska program
Prestanda	och	förenklad	hantering	på	lägre	TCO
Databaser	som	Microsoft	SQL	och	Oracle	är	viktiga	för	att	driva	ditt	företag.	Företagsprogram	
som	SAP	ERP	används	ofta	i	ett	virtuellt	system	med	en	databasserver.	Eftersom	
datamängden	ökar	behöver	du	en	flexibel,	skalbar	lösning	med	konsekvent	prestanda	för	att	
driftsätta dessa databaser och köra dina verksamhetskritiska program.

Cisco	HyperFlex	All-flash-system	uppfyller	dessa	databaskrav	för	databasprestanda	så	att	
du	kan	driva	programmen	efter	företags	behov.	Och	med	hyperkonvergens	från	Cisco	får	
du de största fördelarna genom att minska lagringsutrymmet och kostnaderna. HyperFlex 
tillhandahåller:

 - Konsekvent,	kraftfull	prestanda –	klusterprestanda	som	ökar	linjärt	med	hjälp	av	virtuella	datorer	
och	HyperFlexs	I/O	per	sekund	(IOPS)	överträffar	andra	HCI-lösningar.

 - Enklare	hantering –	driftsättning	är	enkelt	med	förintegrerade	kluster,	medan	hanteringen	är	
enkel med den intuitiva HyperFlex Connect-GUI.

 - Minskad	TCI –	hyperkonvergens	med	högre	VM-densitet	och	oberoende	skalning	av	
HyperFlex innebär en lägre lagringskapacitet och kostnadsbesparingar för databasens 
driftsättning.

Läs mer om HyperFlex för databaser

Hur man kör SAP Nonproduction Landscape i ett HyperFlex All-Flash-system

Prestandafrågor

I/O-funktioner per sekund (IOPS)

Svarstid i millisekunder (ms)

29 908

40 788

3,6

16 844

4 VM
per kluster

1,4

2,7

8 VM
per kluster

12 VM
per kluster

Klusterprestandan graderas linjärt när ytterligare virtuella 
maskiner tillhandahålls.

IOPS-förhållande

Latensförhållande

1,0

1,49

2,0

1,0
0,99

1,0

8 noder 12 noder 16 noder

Klusterprestandan och kapaciteten graderas linjärt när 
noder läggs till i klustret.

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-series/le-60303-hxsql-aag.pdf
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-series/whitepaper_c11-738385.html


Fjärrkontor/filialkontor	(ROBO)
Hyperflex	Edge
HCI:s	förmåga	att	standardisera	IT-resursleverans	och	att	utföra	service,	plus	dess	
integrerade dataskydd samt data- och arbetsbelastningsförbättringar gör det till ett kraftfullt 
infrastrukturalternativ	för	fjärrkontor.

Alla	större	lagringsplatser	som	identifierats	av	451	Research	är	relevanta	med	
fjärranläggningar –	dvs.	kapacitetshantering,	behovet	av	katastrofåterställning,	säkerhet	och	
riskhantering. Det är även brist på kunnig personal.

HyperFlex-seriens enkla driftsättning och centraliserade hantering innebär att du kan undvika 
”fly-and-fix”-uppdrag,	samtidigt	som	viktiga	dataskydd	som	snapshots	och	omkopiering/
komprimering	hanterar	data	effektivt	och	håller	dina	program	online.	Dessutom	är	Ciscos	
senaste	tillägg	till	HCI-familjen,	HyperFlex	Edge,	skräddarsydd	för	små	företag	och	ROBO.

Läs	mer	om	HyperFlex	Edge	för	ROBO

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-series/le-hx200c-edge-m5-170918-ds.pdf


Servervirtualisering (VSI)
Ett enda gränssnitt
Servervirtualisering är en viktig strategi för optimering av datacentret. Ändå har 
traditionella tillvägagångssätt för IT-infrastruktur och virtuell serverimplementering belastat 
datacentret med en spridande och komplex uppsättning VM och lagringssystem som är 
svåra att skala, optimera och hantera på daglig basis.

Om	du	behöver	förbättra	flexibiliteten	i	din	IT-organisation	kan	du	förenkla	driftsättningen	
och	driften	av	din	virtuella	serverinfrastruktur	med	HCI:s	hjälp.

HyperFlex	levereras	med	integrerad	hantering	som	identifierar	alla	komponenter	som	
är anslutna till systemet. Detta gör systemet självmedveten och självintegrerande, vilket 
hjälper	det	att	snabbt	anpassa	sig	till	förändringar	i	maskinvarukonfigurationen.

Du kan visa, hantera och optimera dina vSphere-miljöer på HyperFlex och andra servrar 
samt	ditt	relaterade	lagringssystem –	allt	från	ett	enda	VMware	vCenter-gränssnitt.

Övervaknings- och analysverktyg är synliga från samma instrumentpanel, vilket ger dig 
trygghet att din IT-personal känner till hur infrastrukturen fungerar.

Läs mer om VSI med HyperFlex

Test och utveckling
Anpassa dig snabbt till arbetsbelastningarna
Både	flexibla	programutvecklingsprocesser	och	DevOps-metoder	skapar	en	process	med	
kontinuerlig integrering. Flexibla utvecklingsprocesser ger programvara som skapas snabbt, 
och	DevOps-metoder	tar	dem	till	produktion.

Vad händer om du skulle kunna använda samma miljö för test, 
utveckling och produktion?

Cisco HyperFlex Systems ger dig både ett enkelt och enhetligt hanteringssystem. Du 
kan	snabbt	skapa	nya	miljöer	genom	att	klona	de	befintliga	för	att	stödja	både	flexibla	
utvecklingsprocesser	och	DevOps.	HX-dataplattformen	är	integrerad	i	klustret	och	skapar	
snabbt	utrymmeseffektiva	kloner	genom	att	endast	manipulera	metadata.

Om	du	behöver	testa	appen	i	större	skala	kan	du	enkelt	skapa	mer	utrymmessparande	
virtuella	maskiner	med	mindre	volymer.	Om	du	behöver	mer	datorkraft	eller	lagringsutrymme	
i	produktionsmiljön	kan	du	lägga	till	fler	noder	för	lagring,	eller	lägga	till	bladservrar	som	
utökar processorkapaciteten, vilket gör att du kan anpassa ditt kluster för att uppfylla de 
prestandaegenskaper som din arbetsbelastning kräver.

Läs	mer	om	HyperFlex	för	Agile	Development	och	DevOps

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/hyperconverged-systems/hyperflex-hx-series/le-56902-sb-hx-vmw.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-series/agile-development-and-devops.pdf


Virtual Desktop Infrastructure (VDI)
Uppnå	skrivbordseffektivitet
Att införa VDI-miljöer är mer komplicerat än många organisationer trodde.

Höga	initialkostnader,	ineffektiva	skalningar	och	oförutsägbar	prestanda	för	nätverkslagring	
hämmar	ofta	införandet	av	VDI-teknik	och	gör	att	du	inte	kan	dra	nytta	av	datoreffektiviteten.

Till skillnad från VDI-lösningar som använder traditionell SAN- eller NAS-infrastruktur, 
kombinerar HCI SSD-minne och roterande diskar (hårddiskar [HDD]) till en enda distribuerad, 
multinivåbaserad och objektbaserad enhet.

En innovativ cachelagringsnivå lagrar ofta och använder nyligen använd information för att 
öka prestandan. Dessutom är intern omkopiering och kompression alltid till hjälp för att 
säkerställa att lagringsresurser används optimalt utan att påverka virtuellt skrivbord och 
programprestanda.

För	att	ditt	företag	ska	vara	flexibelt	måste	dina	VDI-lösningar	vara	enkla	att	distribuera	och	
hantera. Elementen i HCI levereras som ett förintegrerat kluster som är igång på en timme 
eller ännu snabbare.

Läs mer om VDI med HyperFlex

VDI-enheten	baseras	på	Cisco	Hyperflex

Skrivbords och programvirtualiseringsmäklare

Hypervisor Hypervisor Hypervisor

Cisco Hyperflex HX-dataplattform

Nätverkslager

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-series/virtual-desktop-infrastructure-solution-brief.pdf


Kapitel 5
Gör dig redo att sätta 
igång
Vill du att ditt företag ska ta steget till hyperspeed?

Med Cisco HyperFlex får du prestandan hos en Ferrari 
tillsammans med enkelheten i en Vespa.

Din	verksamhet	kommer	att	dra	nytta	av:

–	 Intelligent	heltäckande	automatisering –	inklusive	
automatisering av nätverk

– Enhetlig hantering för alla arbetsbelastningar

–	 Oberoende	skalning	av	resurser

– Enkel datacenterarkitektur baserat på Cisco UCS

– Större VM-densitet samt lägre och mer konsekvent 
latens

Om	du	behöver	flexibel,	effektiv	och	anpassningsbar	
IT-infrastruktur är Cisco HyperFlex det rätta valet för ditt 
företag.

Mer information

Om	du	vill	se	hur	redo	ditt	företag	är	att	driftsätta	
hyperkonvergerade infrastrukturer och få ett förslag kan 
du använda vårt Bedömning av kapacitets-verktyg (CAT).

Eller begära ett samtal med en av våra experter idag.

https://www.cisco.com/c/en_uk/products/hyperconverged-infrastructure/index.html
https://assessment.excellenceplatform.com/#/theme/366/template/2?source=cisco
https://engage2demand.cisco.com/LP=583?ecid=137
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