Khai thác Dữ liệu và
Thông tin để Đổi mới
Doanh nghiệp

Giành chiến thắng trong một
Thế giới Siêu hội tụ
Những tổ chức có thể khai thác dữ liệu và
thông tin để hỗ trợ việc đưa ra những quyết
định chiến lược trong thế giới số hiện nay
sẽ có thể đổi mới doanh nghiệp và dẫn đầu
trong ngành của họ.
Việc giải phóng thông tin kịp thời có thể
được sử dụng để mang lại sự thấu hiểu,
kinh nghiệm và những quyết định sáng
suốt hơn, giúp các công ty sáng tạo với tốc
độ chưa từng có.

Dữ liệu và Thông tin và nhân tố
cốt lõi để đổi mới doanh nghiệp!

Thông tin dựa vào dữ liệu đóng vai
trò nền tảng để cung cấp trải nghiệm
được cá nhân hóa
Theo Forrester Research, các tổ chức thành công sẽ tạo ra sự khác biệt bằng cách cung cấp trải nghiệm
khách hàng mang tính nhất quán, an toàn, có thể tùy biến và có khả năng mở rộng. Họ sẽ đạt được kết quả
kinh doanh thực sự thông qua khả năng nâng cao hiệu suất hoạt động, lòng trung thành của khách hàng và tốc
độ tăng trưởng.

Thực hiện khoản đầu tư CNTT đúng đắn

Bước đầu tiên trong cuộc hành trình này là cung cấp dữ liệu và thông tin một cách an toàn bằng giải pháp điện
toán và bảo mật hiệu năng cao, mạnh mẽ.
Khi CNTT đóng vai trò cốt lõi để hỗ trợ mọi ứng dụng đang phục vụ khách hàng, các công ty có thể tối ưu hóa
và bảo vệ cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu nhằm cung cấp hiệu năng và chức năng phân tích dữ liệu để cải
thiện hoạt động tương tác với khách hàng. Giúp các chủ doanh nghiệp đưa ra những quyết định hiệu quả hơn
và theo kịp được những xu thế và sở thích mới.

Tiến những bước đi đầu
tiên -

tập trung vào những khoản
đầu tư kỹ thuật số trong các
giải pháp phục vụ khách
hàng để nâng cao doanh thu.
Theo dự báo của IDC, tới
năm 2018, 35% nguồn
lực CNTT sẽ được dành
cho việc hỗ trợ quá trình

tạo ra các nguồn
doanh thu kỹ thuật số
mới.

Nâng cao giá trị thông qua
cắt giảm chi phí triển khai
hoạt động kinh doanh với
hiệu suất cao hơn - đó

chính là bước đi quan
trọng tiếp theo.

Một Nghiên cứu của McKinsey
& Co. cho thấy, các doanh
nghiệp có thể khai thác được

giá trị tương đương, nếu
không nói là cao hơn từ
việc đầu tư vào các chức
năng CNTT để nâng cao
hiệu quả hoạt động.

Đổi mới Doanh nghiệp

thông qua Mô hình Trung tâm Dữ liệu A.S.A.P
Thông thường, khó có thể phát hiện ra các
kết quả kinh doanh dựa vào dữ liệu nếu các
công ty không đầu tư vào một cơ sở hạ tầng
phù hợp.
Đây là thời điểm lý tưởng nhất để xây dựng

cơ sở
hạ tầng an toàn với khả
năng khai thác thông tin
cho doanh nghiệp của bạn một

để nâng cao hiệu suất cũng như cung cấp
được trải nghiệm khách hàng được cá nhân
hóa. Hãy cùng xem xét lợi thế cạnh tranh
của một Trung tâm Dữ liệu A.S.A.P.

Phân tích Dữ liệu. Tính đơn giản. Tự động hóa. Bảo vệ.

Tại sao nên sử dụng mô hình trung
tâm dữ liệu A.S.A.P?
Phân tích dữ liệu bao trùm là mọi lĩnh vực
Trong một thế giới với vô cùng nhiều ứng dụng và dữ liệu, việc chỉ biết và hiểu về
ứng dụng, hiệu quả hoạt động và tài chính sẽ là chưa đủ, bạn cần phải biết về những
thông tin đó theo thời gian thực.
Tính đơn giản góp phần nâng cao tốc độ

Độ linh hoạt chỉ có được khi công nghệ của bạn được đồng bộ hóa, phù hợp với tiêu
chuẩn mở, tích hợp và hội tụ. Một kỷ nguyên mới của mô hình lập trình linh hoạt và

phát triển phần mềm cũng như DevOps (Phát triển & Vận hành) liên tục phụ thuộc vào
một kiến trúc duy nhất.

Tự động hóa định hướng kinh doanh

Công nghệ phân tích dữ liệu tức thời tạo ra cơ hội cho mô hình tự động hóa rộng

khắp, cho phép bộ phận CNTT và bộ phận nghiệp vụ thích ứng với những thay đổi về
nhu cầu một cách nhanh chóng hơn.

Bảo vệ hiện tại, chiến thắng trong tương lai

Khi trung tâm dữ liệu có thể “nhìn thấy” và phân tích được mọi thứ, sẽ không còn chỗ
cho rủi ro ẩn nấp. Giúp bộ phận CNTT tập trung vào triển khai những mục tiêu tiếp
theo thay vì bảo vệ những gì đã qua.

Giải pháp Trung tâm Dữ liệu An toàn
của Cisco

Hiện đại hóa và bảo vệ cơ sở hạ tầng của bạn để đáp ứng những nhu cầu mới về
hiệu năng, quy mô và bảo mật bằng những sản phẩm hàng đầu của Cisco. Với chức
năng bảo vệ tích hợp và kiểm soát linh động, thông minh để đối phó với những vụ
tấn công tinh vi hiện nay, bạn có thể bảo vệ thông tin của khách hàng và những dữ
liệu quan trọng mà không phải đánh đổi bất cứ yếu tố nào.

Máy chủ rack UCS

HyperFlex

Gói giải pháp an ninh bảo mật

Máy chủ rack Cisco UCS giúp bạn tự động
hóa và tăng tốc độ triển khai mọi ứng
dụng, bao gồm cả các ứng dụng ảo hóa và
điện toán đám mây, ứng dụng mở rộng môi
trường theo mô hình scale-out và máy chủ
vật lý.

HyperFlex được phát triển dựa trên nền tảng
máy chủ Cisco UCS. Đó là một phần của
kiến trúc trung tâm dữ liệu với khả năng hỗ
trợ cả các hệ thống truyền thống, hệ thống
hội tụ và siêu hội tụ bằng những chính sách
và hệ thống quản lý cơ sở hạ tầng chung.

Tường lửa ASA với các dịch vụ FirePOWER,
AnyConnect, AMP dành cho thiết bị đầu
cuối.

Nâng cao hiệu năng ứng dụng để cải thiện
mức độ hài lòng của khách hàng và hiệu
suất làm việc của nhân viên.

Hướng tới môi trường CNTT thế hệ mới
Sẵn sàng cho các ứng dụng mới
Sáng tạo liên tục

Các giải pháp tường lửa thế hệ mới của
Cisco có khả năng hàng đầu trong việc đối
phó với nguy cơ an ninh và có giá trị vượt
trội nhờ thông tin, khả năng kiểm soát và tự
động phân loại ưu tiên, quản lý một cách
hiệu quả các nguy cơ an ninh, loại bỏ các
cảnh báo sai thường làm mất thời gian của
nhân viên.

Vui lòng liên hệ Cisco hoặc một đối tác ủy quyền của Cisco để tìm hiểu thêm thông tin

