
HPE A VMWARE®. SPOLU SME LEPŠÍ

Aliancia Hewlett Packard Enterprise a VMware

VMware vSphere 6.5/6.7

Revolúcia vo virtualizačnej ekonomike a maximálna efektivita

Rozumní IT lídri posúvajú svoje organizácie vpred vďaka prechodu na VMware vSphere® 6.5/6.7 a preškoľovaniu 
zamestnancov prostredníctvom HPE Education Services.

Chcete sa konečne posunúť k inteligentnej
IT infraštruktúre, ktorá:

Akcelerujte váš biznis vďaka riešeniam od HPE a VMware

Je rýchlejšia
a agilnejšia?

Dôkladne otestovaná 
a overená infraštruktúra, 

softvér, služby 
a riešenia

Podporí biznisové
inovácie a rast?

Kompletná ponuka 
zladených riešení, ktoré 

fungujú ako celok 
v multicloudovom 

prostredí

Optimalizuje náklady 
na prevádzku

Navrhnuté 
pre virtualizáciu, 

konvergenciu 
a hybridný cloud

OPTIMALIZUJTE DODÁVKU HYBRIDNÉHO IT 
POMOCOU SOFTVÉROVO DEFINOVANÝCH RIEŠENÍ

ZÁKLAD PRE VAŠU DIGITÁLNU TRANSFORMÁCIU

Prinášame vám prelomové inovácie:

• Modernizujte vaše dátové centrum pomocou softvérovo 
definovanej infraštruktúry

- HPE a VMware poskytujú moderné, softvérovo definované dátové 

centrum s nevídanou efektivitou, dostupnosťou, bezpečnosťou a 

rýchlosťou. 

- HPE Synergy s VMware® Cloud Foundation™ je podnikové riešenie 

na báze privátneho cloudu, ktoré môžete veľmi jednoducho rozšíriť aj 

do verejného cloudu.

- HPE OneView sa bezproblémovo integruje s VMware vCenter®. 

Vďaka tomu zjednodušíte administráciu a všetky procesy  naprieč 

vašimi fyzickými a virtuálnymi prostrediami ovládate pomocou 

jednotnej spravovacej konzoly. 

• Integrujte úložisko pomocou all-flash akcelerácie
Diskové polia HPE Storage All Flash s prediktívnou analýzou HPE 

InfoSight vám garantujú 99.9999% dostupnosť vo VMware prostredí.

• Upgrade na hybridné IT podporované technológiou Gen10  
Servery HPE Gen10 určené pre pracovné nasadenie VMware vám 

poskytnú bezprecedentný výkon a bezpečnosť.

• Prejdite na Consumption-based IT: moderný model využívania 
IT zdrojov ako služby
Vďaka flexibilnej kapacite HPE GreenLake sa môžete rozhodnúť, 

ako a kedy infraštruktúru využijete. HPE GreenLake si rozumie s 

on-premise infraštruktúrou, ale aj s prostredím hybridného IT. 

Získajte náskok vďaka VMware a HPE:

• Rýchlejšie nasadenie aplikácií, vrátane natívnych 

cloudových aplikácií

• Prvotriedny a bezprecedentný výkon VMware na 

infraštruktúre od HPE

• Konvergované fyzické a virtuálne prostredia s 

jednoduchším manažmentom a nižšími nákladmi na 

vlastníctvo

• Hladký a nákladovo efektívny chod všetkých IT 
operácií vďaka automatizácii 

• Flexibilita nasadenia s podporou on-premise 

alebo formou manažovanej služby 

HPE a VMware posúvajú IT sektor vpred
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VMware
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Viac sa dozviete na hpe.com/partners/vmware

Viac sa dozviete na hpe.com/ww/learnvmware

TOP 10 dôvodov pre upgrade na vSphere 6.5/6.7

Odbremeňte sa od zbytočne komplexných 
IT operácií vďaka VMware vCenter Server®
Appliance™

Predchádzajte riziku s VM-level enkrypciou

Automatizácia vášho IT a biznisu 
prostredníctvom API

Secure Boot zabezpečí infraštruktúru vášho 
dátového centra

Forenzné prehľady prostredníctvom 
audit-quality logging

Rozšírte zdroje vášho dátového centra 
vďaka prediktívnemu vyvažovaniu záťaže

Modernizujte dátové centrum 
prostredníctvom VMware vSphere® 
Integrated Containers™

Predchádzajte výpadkom vďaka 
proaktívnej vysokej dostupnosti

Zjednodušte manažment vďaka 
HTML5 UI

Zlepšite súlad IT s manažmentom 
hostiteľských profilov
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Vynovená služba vCenter Server Appliance vám v porovnaní 

s predošlou verziou poskytne až 3-násobné zvýšenie výkonu a 

škálovateľnosť, natívnu dostupnosť VMware vCenter®, zálohu a 

obnovu dát a integrovaný vSphere manažment a patching.

Enkrypcia vSphere chráni všetky vaše dáta—statické 

aj aktívne—naprieč celým podnikovým dátovým centrom.

Jednoduché API na báze REST vám uľahčia automatizáciu IT 

operácií. Vaše dátové centrum bude agilnejšie a modernejšie.

Ochráňte vaše domovské a hosťovské operačné systémy pred 

hrozbami. Kód môžete overiť digitálnym podpisom, vďaka čomu 

máte istotu, že u vás budú bežať len dôveryhodné operačné 

systémy.

Ochráňte vaše domovské a hosťovské operačné systémy pred 

hrozbami. Kód môžete overiť digitálnym podpisom, vďaka čomu 

máte istotu, že u vás budú bežať len dôveryhodné operačné 

systémy.

Prediktívne DRS rovnomerne vyvažuje použitie systému a 

zároveň vykonáva analýzu, aby ste mohli vyťažiť z vášho IT 

maximum a zároveň minimalizovali výdavky na prevádzku

V prostredí vSphere môžete prevádzkovať podnikové kontajnery 

spolu s virtuálnymi strojmi. Nepotrebujete na to žiadne 

dodatočné nástroje alebo zmeny procesov.

Proaktívna vysoká dostupnosť dopredu ráta s výpadkami 

hardvéru ešte predtým, než sa stanú a dokáže včas presmerovať 

zaťaženie systému.

Virtuálne dátové centrá môžete administrovať a manažovať 

prostredníctvom responzívneho a jednoduchého ovládania 

vSphere, ktoré funguje v HTML5.

Škálovateľný a zjednodušený manažment hostiteľského profilu 

vám umožní lepší súlad so všetkými IT procesmi a politikami.

www.hpe.com/ww/learnvmware
www.hpe.com/partners/vmware

