
Infraestrutura Hiperconvergente 
com simplicidade e alto desempenho  

Explore o real poder das  
infraestruturas hiperconvergentes com  
o Cisco HyperFlex

O Cisco HyperFlex é baseado nos 
servidores Cisco UCS e combina 
recursos de computação, rede e 
armazenamento em um sistema  
integrado e totalmente projetado para 
oferecer alto desempenho e simplicidade 
para seu data center.

Organizações de todos tamanhos e setores econômicos 
buscam uma infraestrutura de TI flexível, ágil, escalável, 

previsível e simples para responder à rapidez dos negócios. 
Essa agilidade é difícil de ser alcançada quando o data 

center é composto por silos tecnológicos, que precisam de 
gestão individual de cada um de seus componentes.

Infraestruturas hiperconvergentes resolvem esse desafio 
ao unificar computação, armazenamento e rede com uma 

camada centralizada de gerenciamento

Essa abordagem torna o seu data center...

… e potencializa resultados de negócio.

Dez motivos levam empresas a adotarem 

infraestruturas hiperconvergentes
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   Simplifique seu data center com o Cisco HyperFlex

Fonte das informações: ESG Lab Research Report, Hyperconverged Infrastructure with Consistent High 
Performance for Virtual Machines, March 2017

Os benefícios do HyperFlex incluem

Instalação Rápida
A implementação do ambiente pode ser 
feita em menos de 1 hora

 Aceleração das Aplicações 
72% das empresas que usam o HyperFlex registraram

ganhos significativos de produtividade

Otimização dos Investimentos em Infraestrutura 
Redução nos custos de armazenamento superior a 80%

Agilidade sem precedentes
Provisionamento de novas aplicações e serviços de TI 

em poucos segundos

http://www.cisco.com/c/m/pt_br/ucs/index.html
http://research.esg-global.com/reportaction/ciscohyperflex/Toc



