Fördelar med

molnbaserad systemhantering

Att hantera företagsinfrastruktur
är idag ett komplicerat jobb
”Allteftersom infrastrukturen i
ett företag blir större, mer
komplex och distribuerad,
läggs en betydande belastning
på systemhanteringsfunktioner
som också behöver skalas upp
och vara mycket tillgängliga.”
(IDC)1

90 % av alla organisationer

kommer år 2020 använda
hybridinfrastrukturhantering

(Gartner)2

Tänj på gränserna

80 %

De växande stora mängder av konfigurationsdatapunkter och
anslutningar samlade från datacenterdistributioner, Edge,
molnet och IoT ökar komplexiteten för operativa IT-program,
vilket motverkar trender i programvarudefinierad enkelhet
(Gartner)3
Under 2022 kommer 80 % av organisationerna som
genomför molnhantering behöva minst fyra verktyg för att
uppfylla kraven på hybrid- och flermolnshantering

(Gartner)4

Organisationer använder molnbaserade
hanteringsplattformar

”.... SaaS-plattformar med
integrerad systemhantering
erbjuder IT-funktioner,
utvecklingsteam och
verksamhetsledare enhetlig
åtkomst till övervakning av
program och infrastruktur,
konfiguration, kontroll och
styrning.” (IDC)5

Nästa generationens smarta automatisering

Maskinens inlärningsalgoritmer
och modeller som gör att AI
endast blir bättre med data.
Om de här algoritmerna kan
lära sig av de befintlig
medicinska rapporter och
hjälpa läkare med diagnoser
kan de även användas för att
förbättra IT-driften. (Forbes)6
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Kontinuerlig integrering med funktioner
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