PRIPRAVTE SA NA DIGITÁLNU
BUDÚCNOSŤ S HPE
Špičkové riešenia pre podnikové IT
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VZNIK SPOLOČNOSTI
Prvý produkt spoločnosti
Hewlett Packard – zvukový oscilátor HP 200A,
ktorý slúžil na testovanie
zvukových zariadení.

HP SA STALO
GLOBÁLNOU
SPOLOČNOSŤOU
HP zakladá organizačné
a marketingové centrum
v Ženeve a výrobný
závod v Böblingene.

PRVÝ POČÍTAČ
HP 2116A
HP predstavuje počítač s integrovanými
obvodmi a pamäťami
s magnetickým jadrom,
stál 22 000 dolárov
(dnešných 180 000
dolárov).

PRVÁ PRÍRUČNÁ
KALKULAČKA
Kalkulačka HP-35 bola
prelomová, pretože
uľahčila prácu mnohým
generáciám vedcov.

PRVÝ OSOBNÝ
POČÍTAČ
HP-85 mal tvar písacieho stroja a stál viac ako
3 000 dolárov (dnešných
11 000 dolárov).
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VSTUP NA ČESKO
SLOVENSKÝ TRH
HP vstupuje na československý trh a už po roku
existencie má 39 zamestnancov.

ZLÚČENIE HP
A COMPAQ
Jedno z najväčších
spojení technologických
firiem v histórii v hodnote
25 miliárd dolárov.

HP A HPE
HP sa delí na dve
spoločnosti – Hewlett
Packard Enterprise
(servery, storage, servis)
a HP Inc. (PC, tlačiarne).

HPE, DXC A MICRO
FOCUS
HPE optimalizuje
portfólio a predáva
divíziu Enterprise
Services (DXC)
a Software (Micro Focus).

GREENLAKE
Najneskôr do roku
2022 bude možné
obstarávať kompletné
portfólio HPE ako službu
(IT–as–a–Service).

SANTIAGO AGUADO, COUNTRY MANAGING DIRECTOR
HPE SLOVENSKO: KĽÚČOM K ÚSPECHU JE DÔVERA
ZÁKAZNÍKOV A SKVELÝ TÍM

Sme známi najmä vďaka špičkovým enterprise technológiám, odbornosťou a nasadením našich zamestnancov. Vzťahy s našimi klientmi a zákazníkmi za viac ako
20 rokov spolupráce prerástli do roviny strategických partnerstiev. Poznáme ich potreby a sme pre nich spoľahlivým a dôveryhodným partnerom na ceste k digitálne
transformovanej budúcnosti. Podnikom prinášame kvalitné služby a servis, ktoré im
poskytujú technologický náskok a inovácie.
Spoločne s mojím tímom sa zameriavame na rozvoj poradenských kapacít, ktoré v rozvoji kvalitných vzťahov so zákazníkmi považujeme za kľúčové. Popri modernizácii podnikového IT sa venujeme aj biznisovej dátovej analytike, digitálnej
transformácii podnikov na riešenia založené na hybridnom cloude, či prechodu na
model využívania IT zdrojov formou služby. Práve posledná oblasť, známa aj ako
Consumption–based IT, pre nás znamená strategický posun na trhu podnikovej
infraštruktúry, keďže dramaticky mení ťažkopádne a centrálne riadené firemné IT
a prináša do firiem svižnosť a dynamiku.

Katarína Kajabová
Enterprise Account
Manager

Ivan Mečko
Service Business
Manager
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1.	Hlavným kľúčom k úspechu je zodpovedný prístup k zákazníkom. Neustále
naše služby zlepšujeme a nikdy nezabúdame, že zákazník je pre nás prioritou.
2.	Partnerovi musíte dôverovať. Prinášame stabilitu a zázemie silnej spoločnosti s dlhoročnými skúsenosťami.
3.	Efektívne a inovatívne riešenia sú pre vás na prvom mieste. Preto vám
ponúkame špičkové a prelomové technológie s garanciou najvyššej kvality.
4.	Jednoznačne musíte napredovať. Budeme pre vás tým najlepším sprievodcom v digitálnej transformácii a pomôžeme vám ostať na vrchole.
5.	Excelentnosť je vašou métou. Na svojich dodávateľov kladiete vysoké nároky a my sme pripravení ich naplniť.
6.	Cieľom je investovať rozumne a úsporne. Ukážeme vám, ako stopnúť
predražené investície do vecí, ktoré nepotrebujete.
7.	Etablovaný a spoľahlivý partner je zárukou kvality. Naše technológie sú
overené a používajú ich tisícky spokojných zákazníkov na celom svete.
8.	Strácať čas a peniaze nekonečnými servisnými požiadavkami sa neoplatí.
Starostlivosť o IT môžete nechať na nás. Garantujeme vám, že sa o vás postará
odborne zdatný a spoľahlivý tím, ktorému môžete dôverovať.
9.	Trváte na rýchlej reakcii, ak sa niečo pokazí. V službe zákazníkom nepoznáme slová „nie“, „nedá sa“, „nevieme“ a „nemám čas“. Zaručujeme vám profesionálnu podporu a flexibilitu za každých okolností.
10.	Akcent dávate na výsledky. V podnikových riešeniach patríme medzi špičku
a medzi spoločnosti s najvyšším počtom verných zákazníkov.

Santiago Aguado
Country Managing Director

Miroslav Franek
Partner Business
Manager

PREČO SA
ROZHODNÚŤ
PRE HPE

Sme trhovým lídrom v poskytovaní IT ako služby, máme viac
ako 800 spokojných zákazníkov v 56 krajinách. Prichádzame
s komplexnou ponukou produktov
a služieb, ktoré prispôsobíme presne vašim preferenciám a potrebám.
Opustili sme tradičný model drahých a nepotrebných investícií do
IT infraštruktúry a vďaka efektívnejším a transparentnejším IT službám
nie sú naši klienti nútení viazať sa
k rozhodnutiam spred niekoľkých
rokov, ktoré už nemusia postačovať
ich biznisovým cieľom. Ponúkame
vám kvalitné služby a servis, vďaka
ktorým dokážete podnikové IT inovovať rovnako rýchlo ako váš biznis.

HPE GREENLAKE:
PRELOM VO
FIREMNOM CLOUDE

HPE GreenLake je maximálne škálovateľná a prelomová technológia
typu IT-as-a-service, ktorá prenáša
výhody cloudu priamo do IT infra
štruktúry vašej firmy. Podnikové IT
oslobodí od zbytočných činností,
zaručuje bezproblémovú integráciu
do iných systémov a zjednoduší riadenie IT procesov. Používa sa jednoducho a je plne automatizovaná.
Vďaka GreenLake znížite náklady
na prevádzku až o 30 %, zvýšite
produktivitu až o 40 %, skrátite
čas uvedenia služby alebo pro
duktu na trh o 65 % a zreduku
jete náklady na zákaznícku pod
poru až o 90 %.

OBJAVTE HPE
GREENLAKE

NÁŠ TÍM EXPERTOV

Ondrej Belica
GreenLake Sales
Specialist

VIEME, AKO POMÔCŤ
VÁŠMU BIZNISU

Vďaka HPE GreenLake získate
prehľad o tom, koľko výkonu
alebo kapacity skutočne
potrebujete. Dajte stop
zbytočnému míňaniu za
IT infraštruktúru, ktorú
nevyužívajú naplno.

Martin Kahan
Product Manager
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MY SA POSTARÁME O VÁŠ
CLOUD, VY SA MÔŽETE
SÚSTREDIŤ NA BIZNIS
Miroslav Kalinovský
GreenLake Product Manager
„Moje pôsobenie v spoločnosti HPE
je späté so službami. Počas rokov, keď
som sa venoval dodávaniu proaktívnych služieb našim zákazníkom, sa
zmenili ich potreby a vnímanie toho,
ako chcú naše produkty využívať. V poslednom období vidím, že uprednostňujú používanie fyzickej infraštruktúry
ako služby. A práve to našim zákazníkom umožňuje HPE GreenLake.“

Peter Pecserke
Enterprise IT Architect
„Podniková architektúra je pre mňa
aj po rokoch výzvou a motiváciou.
Spolupráca s klientmi pri príprave ich IT
stratégií a transformačných programov
prináša jedinečné a rôznorodé problémy a ich riešenia. Tento nekonečný
prúd zmien ma neustále udržuje
v pohybe a rozvoji.“

Ponúkame vám nástroje, konzultácie, analytické služby a riešenia, ktoré vám pomôžu
ušetriť výdavky na prevádzku cloudovej infraštruktúry. Pripravíme pre vás
prvý technický návrh a pomôžeme vám so všetkými procesmi, vrátane detailného
plánu migrácie. Vieme, že investície do IT vedia dosiahnuť obrovské sumy, preto
kladieme dôraz na optimalizáciu nákladov na hardvér a softvér. Garantujeme
vám, že funkcionalita vášho IT bude zachovaná, dokonca ešte kvalitnejšia.
Našou vlajkovou loďou je HPE GreenLake, maximálne škálovateľná technológia
typu IT-as-a-service, ktorá prenáša výhody cloudu priamo do IT infraštruktúry
vašej firmy. HPE GreenLake váš IT tím oslobodí od zbytočných činností. Rapídne
zrýchli nasadenie vašich služieb do prevádzky a pomôže vám získať lepší prehľad
o nákladoch. Výhodný pay-per-use platobný model môžete použiť vo vašej
firemnej infraštruktúre a neočakávaný nárast využitia podporíte alokáciou vašich
interných IT kapacít. Náš expertný tím ho pre vás nakonfiguruje na mieru, alebo vám
ponúkneme množstvo pripravených end-to-end riešení. To všetko s profesionálnou
zákazníckou podporou.
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STAROSTLIVOSŤ O IT STRATÉGIU NECHAJTE NA NÁS

V komplexnejších IT prostrediach je podniková architektúra základnou informačnou bázou pre podporu rozhodovania pri tvorbe a aktualizácii IT stratégie
spoločností. Zákazníkom poskytujeme dlhodobé služby v oblasti budovania
a správy podnikovej architektúry. Pri poskytovaní našich služieb sa snažíme
maximálne vychádzať v ústrety zákazníkom, ktorí prechádzajú digitálnou
transformáciou, poznáme riziká a výzvy, ktorým organizácie čelia počas
digitalizácie.
Pripravíme pre vás vhodný transformačný program a plán, aby ste mohli pohotovo reagovať na zmeny podnikateľských, regulačných či technologických požiadaviek. Dokážeme konsolidovať vaše IT prostredie, modernizovať aplikačné
portfólio a zároveň znížiť prevádzkovú náročnosť a náklady na vašu podnikovú infraštruktúru. Náš tím expertov vám vždy pomôže s implementáciou nových
služieb či hardvéru.
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Nie sme však len dodávateľom
kvalitnej hardvérovej infraštruktúry. Vďaka strategickému partnerstvu so spoločnosťou SAP, centru
excelentnosti a lokálnej expertí
zy, vám vieme poskytnúť pomoc
pri prijímaní technických rozhodnutí a zaistíme pre vás efektív
nu implementáciu a prevádz
ku SAP platformy podľa vašich
predstáv. Zvalidujeme licenčný
model, zanalyzujeme funkčné
požiadavky na ekonomický informačný systém, posúdime a zaktualizujeme implementované procesy, zadefinujeme interné SLA
pre IT služby, nastavíme KPI pre
hodnotenie procesných skupín
a poradíme vám aj s aplikačnou
architektúru SAP.

KONZULTAČNÉ SLUŽBY V OBLASTI
TRANSFORMÁCIE IT PROSTREDIA
SAP

Návrh a vizualizácia budúceho stavu – príprava
roadmapy pre transformáciu na základe charakteru
IT prostredia a požiadaviek klienta.
Dizajn budúceho stavu – pre vysokú dostupnosť,
procesné/dátové integrácie a SAP certifikovanú
infraštruktúru.

Výsledkom bude výrazná fi
nančná úspora, efektívna im
plementácia a bezproblémová
prevádzka celej vašej SAP platformy.

Optimalizácia a podpora – návrh SAP prostredia,
zohľadnenie požiadaviek na výkon, bezpečnosť,
sieťovú infraštruktúru, nákladová optimalizácia –
CAPEX/OPEX, licenčné modely, hybridné IT modely.

Lenka Krištofovičová
SAP konzultant
„Prechod na S/4 Hana je ideálnym
míľnikom na posúdenie existujúcich procesov v spoločnosti a ich optimalizáciu
v prípade potreby. I s takýmito činnosťami vám HPE vie pomôcť.“

Podpora pri implementácii a rozbehu prevádzky
–implementačný dohľad a podpora pre nastavenie
procesov prevádzky.
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Ukážeme vám, že investície do kvalitnej dátovej infraštruktúry sa vám niekoľkonásobne vrátia. Presvedčíme vás o tom,
aké dôležité je myslieť na budúcnosť a byť o krok vpred pred vašou konkurenciou. Na báze platformy HPE Ezmeral a na
nej postavenej trojici vzájomne sa doplňujúcich skupín služieb poskytujeme celý rad prípadov použitia, stačí si vybrať:
Business Insight – používateľsky prívetivé prostredie, ktoré
prostredníctvom bežného webového prehliadača odhalí aj tie
najmenšie detaily, súvislosti a príčiny vývoja vami sledovaných
metrík. Spraví z vás skutočných pánov vašich dát.
Operational Intelligence – neobmedzujeme sa len na IT
infraštruktúru. Presvedčíme vás, že prevádzková inteligencia
HPE patrí k tým najlepším na trhu. Vďaka našim riešeniam
budete informovaní o dianí vo vašej infraštruktúre v reálnom
čase a vaši prevádzkoví experti sa tak môžu venovať zmysluplnému rozvoju vašej spoločnosti.
Data Flow and Event Streams Management – riešenie pre
poskytovanie služieb súvisiacich so zberom a prípravou dát,
ako aj správou dátových prúdov. Prostredníctvom podpory
dávkového spracovania a dátových prúdov sprístupní dáta
z ľubovoľného zdroja tak, aby vám prinášali okamžité benefity.
Risk Management – riadenie rizika je jednou z najdôležitejších oblastí, či už vo verejnom alebo súkromnom sektore. Riešenie na báze strojového učenia identifikuje anomálie v dátach
a procesoch a nielenže zníži vaše prevádzkové náklady, ale

zároveň zvýši kvalitu služieb a spokojnosť vašich zákazníkov.
Investment Targeting – venujete množstvo času rozhodovaniu, do ktorej oblasti infraštruktúry investovať alebo ktorý
komponent modernizovať tak, aby naďalej spoľahlivo plnil
svoju funkciu v celom IT systéme? Cielené investovanie šetrí
váš čas i peniaze a je nenahraditeľným nástrojom pre podporu
opakovaných rozhodovaní.
Predictive Maintenance – náklady súvisiace s neočakávanými výpadkami a prestojmi vyriešite pomocou prediktívnej
údržby. Jej cieľom je identifikovať anomálie súvisiace s prestojmi z minulosti a upozorniť vás na riziká ich opakovania. Neoddeliteľnou súčasťou je schopnosť poskytnutia alternatívnych
riešení situácií spolu s finančným vyčíslením.
Production Output Stabilization – v dátach výrobných
podnikov sa skrývajú aj informácie o výrobe na jednotlivých
linkách. Majte výrobu pod kontrolou vďaka dátam a nasadeniu vhodných modulov, ktoré sa zameriavajú na analytiku
najkritickejších ukazovateľov OEE, ktorými sú dostupnosť, výkonnosť a kvalita.

Predictive Maintenance

Costs Optimisation

Production Output
Stabilisation

Investment Targeting

Risk Management

Business Insight

HPE Ezmeral
ML and AI Ops

Operational Intelligence

Common Use Cases

HPE prevádzkuje jedno z najväčších SAP HANA prostredí na
svete. Sme celosvetovým čís
lom 1 v oblasti podpory pro
jektov migrácie SAP aplikácií
na S/4 HANA platformu a s viac
ako 40–percentným trhovým podielom sme najpreferovanejším
dodávateľom hardvérovej infraštruktúry pre SAP HANA prostredie.

DÁTA SÚ PRE VÁŠ PODNIK KĽÚČOVÉ

Data Flow and Event
Streams Management

HPE Ezmeral
Data Analytics

HPE Ezmeral
Data Integration

HPE Ezmeral Container Platform / Kubernetes

HPE Ezmeral Data Fabric
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Services

STRATEGICKÉ
PARTNERSTVO HPE
A SAP VÁM PRINÁŠA
EFEKTÍVNEJŠIU
A ZLEPŠENÚ
PREVÁDZKU
DATABÁZY SAP HANA.

Platform

AJ HPE BIZNIS
FUNGUJE VĎAKA
SAP HANA

Tomáš Buday
Solution Architect
„Dáta sú hybnou silou inovácií. Fascinuje ma na nich,
že poskytujú hodnotné
informácie o minulosti, ale
hlavne fakt, že nám môžu
ukázať veci, ktoré sa ešte
len udejú. Častokrát sú hlboko pod povrchom a ich
´dolovanie´ si vyžaduje
množstvo znalostí a práce.
Tá však stojí za to a vďaka
jej výsledkom môžeme našim zákazníkom ponúkať
riešenia, ktoré im poskytnú
náskok pred konkurenciou.“

SME NAJLEPŠÍM
PARTNEROM
PRE DIGITÁLNU
TRANSFORMÁCIU

HPE PROLIANT:
UNIVERZÁLNE A BEZPEČNÉ
SERVERY S INTEGROVANOU
UMELOU INTELIGENCIOU
A STROJOVÝM UČENÍM

Spoločnosti zamerané na budúcnosť sa neustále menia, inovujú
a transformujú. Srdcom digitálnej transformácie je IT infraštruktúra,
ktorá podporuje inovácie, vytvára vhodné prostredia pre aplikácie novej generácie a efektívnejšie zvláda tradičné pracovné zaťaženie. Tento
prístup však prináša viacero výziev: ako zachovať štruktúru a bezpečnosť tradičného IT, aby vám zároveň poskytovalo flexibilitu a rýchlosť
pre nové úlohy? Je úplný prechod do cloudu odpoveďou na všetko?
V HPE veríme, že cloud by nemal byť vaším jediným cieľom. Je to len
jeden z možných modelov spôsobu práce, ktorého výsledná cena už
neraz dokázala prekvapiť.

HPE INFOSIGHT: AI, KTORÁ MONITORUJE,
UZDRAVUJE A OPTIMALIZUJE

HPE InfoSight je prediktívna analytická platforma, ktorá rieši problémy
ešte predtým, než vzniknú. Je založená na veľkých dátach a umelej inteligencii. Kombinuje technológiu strojového učenia a prediktívnej
analytiky, pričom informácie o možných problémových stavoch zbiera
z celosvetovo inštalovanej bázy HPE.
HPE InfoSight nie je produkt. Je to vstavaná technológia, ktorá prostredníctvom telemetrických dát analyzuje celú infraštruktúru – úložiská, servery, virtualizáciu aj aplikácie. Zbiera a vyhodnocuje informácie o výkone, priepustnosti, latencii a dátových tokoch, pričom klientske
dáta ju nezaujímajú. Dokáže vás včas varovať pred nevhodnými nastaveniami systému, pravdepodobným výpadkom komponentu alebo vám
rovno ukáže úzke miesta v infraštruktúre. Postará sa o rýchle a precízne
riešenie vzniknutých problémov, takže vy sa môžete sústrediť na to najdôležitejšie: podnikanie a rast vašej firmy.
A to najlepšie na záver: technológia HPE InfoSight je dostupná za
darmo ku všetkým produktom HPE určeným pre podnikové prostredia.
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Martin Kahan
Product Manager

IT musí byť proaktívne, flexibilné a malo by predvídať dopyt. Nie v priebehu dní či týždňov, ale okamžite. Správa serverov musí byť jednodu
chá, ich nasadenie do prevádzky rýchle a celé prostredie musí byť ma
ximálne bezpečné s možnosťou centrálneho monitorovania. Servery
HPE ProLiant spĺňajú všetky tieto atribúty, pričom rešpektujú dopyt po
priemyselných štandardoch a inováciách. Sú všestranné a je len na vás,
ktorej konfigurácii dáte prednosť. Vybrať si môžete z bohatej ponuky
vežových aj rackových verzií s množstvom konfigurovateľných komponentov. Zvoliť si môžete buď procesory Intel alebo AMD, ponúkame
vám diskové jednotky presne podľa spôsobu využitia. Rozhodujete sa
medzi štandardnými pamäťami alebo technologickými vychytávkami
typu Intel® OptaneTM Persistent Memory. Vďaka vstavanej technológii
silicon root of trust sú servery HPE najbezpečnejšie na trhu. Táto
technológia sa využíva aj v ďalších produktových líniách ako napríklad
HPE Synergy či HPE Apollo.
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„Servery ProLiant sú
mojou srdcovkou, v HPE
ma sprevádzajú už viac
ako 20 rokov. Pamätám
si mnohé produkty, ktoré
do nášho portfólia prišli
a potom potichu odišli.
Nie je to však prípad
serverov ProLiant. Ak by
som mal tieto servery
zhrnúť do troch slov, boli
by to bezpečnosť, spoľahlivosť a jednoduchá
správa.“

HPE SYNERGY: VÝPOČTOVÉ
PROSTREDIE PRE KAŽDÚ ZÁŤAŽ

HPE SimpliVity: ÚPLNE NOVÝ POHĽAD NA HCI

HPE Synergy je výkonné softvérovo definované riešenie (SDS), ktoré umožňuje
preskupovať fyzické a aj virtuálne výpočtové uzly do ľubovoľnej konfigurácie (výkon,
úložisko, konektivita a podobne). HPE Synergy podporuje celú škálu aplikácií a prevádzkových modelov ako sú virtualizácia, VDI, kontajnery, hybridný cloud, dátová
analýza, DevOps a mnohé iné. Tento blade koncept dnes celosvetovo využíva viac
ako 5000 zákazníkov a ich počet neustále rastie.
Jedna infraštruktúra pre akékoľvek pracovné zaťaženie: spravujete jednu infraštruktúru, ktorá podporuje súčasné, ale aj a nasledujúce generácie aplikácií.
Automatizujete každodenné operácie: jediná softvérovo definovaná infraštruktúra pre fyzické, virtuálne a aj kontajnerové pracovné záťaže.
Parametre podobné cloudu: výpočtové prostredie prekonfigurujete takmer okamžite, vďaka čomu zrýchlite dodanie aplikácií a služieb.
Aplikácie vyvíjate rýchlejšie a inteligentnejšie: jednotné API vám umožňuje automatizovať prevádzku infraštruktúry s rozsiahlym ekosystémom partnerov.

Jozef Púry
Compute Presales

Hyperkonvergovaná infraštruktúra (HCI) je jedna z najmodernejších technológií
v oblasti úložísk a virtualizácie. Je to v podstate automat pre virtuálne stroje (virtual
machines). Ak nechcete tráviť veľa času navrhovaním infraštruktúry a chceli by ste ju
len doviezť do firmy a zapnúť, HPE SimpliVity je presne pre vás.
Rastislav Horňák
Technical Consultant
„Keď som pred rokmi chodil po serverovniach, infraštruktúra zaberala
aspoň tri racky a starali sa o ňu celé
tímy špecialistov. Pamätám si, aké
bolo časovo a odborne náročné
všetko manažovať. Teraz sa všetko
dá schovať do malej skrinky. Servery
HPE ProLiant sú overené, výkonné
a spoľahlivé a keď k tomu pridáte
šikovný a jednoduchý softvér, dostanete HPE SimpliVity.“

Kombinuje úložné, výpočtové a sieťové súčasti do jedného dátového centra. Je ideálna
pre cloudové prostredie, vzdialený prístup či virtuálne pracovné plochy. Predstavuje
nákladovo efektívne riešenie, ktoré vám poskytne pokročilú mobilitu dát, vstavanú
zálohu a skvelé zabezpečenie údajov.

HPE APOLLO:
DÁTOVÝ
SUPERSTROJ

HPE Apollo je platforma určená na analýzy veľkého objemu dát, ukladanie objektov a realizáciu vysokovýkonných výpočtov (HPC) s využitím umelej inteligencie. Analyzujte dáta bez najmenších problémov
a v akejkoľvek pracovnej záťaži. HPE Apollo v sebe kombinuje výpoč
tový výkon, vysokú kapacitu úložiska a scale–out architektúru,
vďaka ktorej môžete riešenie postupne škálovať podľa rastúcich požiadaviek. Systémy HPE Apollo sú vhodné pre ľubovoľné podnikové
prostredie, najväčšie uplatnenie však nájdu u zákazníkov, ktorí hľadajú
vhodnú platformu pre HPC (High Performance Computing), AI (Ar
tificial Intelligence) a supercomputing.

„Blejdy poznám už
celé roky. Stál som
pri ohlásení našej
megaúspešnej platformy
HP BladeSystem c7000,
neskôr sme našu expertízu pretavili do novej
generácie blejdov, ktorú
naši zákazníci poznajú
ako HPE Synergy. Jej
ohlásením sme priniesli
nový typ komponovateľnej infraštruktúry.
Naši chlapci v labákoch
stále vedia priniesť niečo
nové, čo určuje trendy vo
svete serverov.“

Jozef Púry
Compute Presales
„Už neplatí, že HPE robí
iba servery ProLiant.
Rodina sa nám rozrástla
o nových členov: HPE Synergy, HPE Apollo, HPE
EdgeLine alebo HPE
Moonshot. Ak chceme
mať pre oblasť BigData
alebo dátovú analytiku
v jednom serveri 68 veľkokapacitných diskov
a 8 grafických akcelerátorov pre AI, potrebujeme
niečo silnejšie. Vtedy
nastupuje HPE Apollo.“
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ÚLOŽISKÁ, NA KTORÉ
SA MÔŽETE SPOĽAHNÚŤ
ABSOLÚTNA DOSTUPNOSŤ
A EFEKTIVITA
V HYBRIDNOM CLOUDE

Ivan Zorvan
Account Support
Manager

Marián Gálik
HPE Storage Presales
„Diskové polia HPE Alletra
presne vystihujú stratégiu
spoločnosti HPE – dodávať zákazníkom edge-tocloud riešenia, za ktoré
zaplatia podľa reálneho
využitia. Zákazníci cloudových dátových služieb
už dávno neriešia, aký
RAID použiť a koľko cache
pamäte potrebujú pre ich
dátové úložiská. A to platí
aj pre HPE Alletra.“

HPE PRIMERA: NAJINTELIGENTNEJŠIE ÚLOŽISKO
NA SVETE. BEZ KOMPROMISOV.

Ak máte najvyššie požiadavky na výkon a potrebujete totálnu dostupnosť, HPE
Primera je určená presne pre vás. Spája v sebe umelú inteligenciu HPE InfoSight
a zjednodušený systém aktualizácií, takže systém nemusíte nikdy vypínať. HPE
Primera je extrémne svižné diskové pole s veľmi nízkou dobou odozvy. Využíva
automatickú optimalizáciu bez nutnosti zásahov administrátora. Najmodernejšie prvky ochrany chránia systém pred neplánovanými výpadkami. Vďaka pokročilým vlastnostiam HPE Primera budete v maximálnej možnej miere chrániť to
najcennejšie – vaše dáta. Bezproblémovo, bezpečne a úsporne.

„Primera a jej predchodca
3PAR sú naozaj úžasné
produkty, ktoré ma vždy
prekvapia svojimi schopnosťami, rýchlym a jednoduchým nastavením
a sledovaním založeným
na prediktívnej analytike.
Primera urobila veľký
krok vpred k zvýšeniu
výkonu a dostupnosti a je
tak pripravená na nástup
nových technológií ako
NVMe a SCM, ale aj
funkcionalít, ktoré tieto
technológie prinesú.“

HPE ALLETRA: MODERNÉ ÚLOŽISKO S VLASTNOSŤAMI
CLOUDU

HPE Alletra prináša cloudový model prevádzky priamo do vášho datacentra. Ide
o nový koncept, kde dáta máte aj naďalej bezpečne uložené vo vašom datacentre,
ale dátový priestor obsluhujete tak, ako keby bol v cloude.
Navyše, dáta môžete podľa potreby presúvať medzi on-prem úložiskom
a verejným cloudom, pričom nad všetkým máte kontrolu a jednotný dohľad.
HPE Alletra vám ukáže skutočný potenciál správy vášho IT v hybridnom cloude.
Pracovná záťaž bude automaticky optimalizovaná pre akúkoľvek aplikáciu.
HPE Alletra využíva strojové učenie a prediktívnu analýzu zabudovanú v HPE
InfoSight. Dokáže tak predchádzať potenciálnym problémom. Užite si lepší výkon so
zárukou absolútnej dostupnosti. Je skvelé, že HPE GreenLake vám umožní prevádzkovať HPE Alletra aj ako službu.
V ponuke nájdete dve konfigurácie:
HPE Alletra 9000 je ideálna pre maximálne pracovné zaťaženie s požiadavkami na
nízku latenciu a 100 % dostupnosť.
HPE Alletra 6000 poskytuje rýchly a konzistentný výkon pre široké spektrum podnikových aplikácií a pracovných záťaží.
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Ivan Zorvan
Account Support
Manager
„HPE Alletra vnímam
ako ďalší evolučný krok
v oblasti diskových polí.
DNA riešenia vychádza
z polí Primera a Nimble,
úplnou novinkou je však
spôsob ovládania prostredníctvom cloudovej
konzoly. Tá ponúka veľmi
podobnú skúsenosť, na
akú sú zákazníci zvyknutí
u cloudových providerov.“

Marián Gálik
HPE Storage Presales

HPE NIMBLE STORAGE:
ÚLOŽISKO, KTORÉ NAŠTARTUJE VAŠE INOVÁCIE
Samoobslužné úložisko, ktoré vás oslobodí od zbytočných činností a vy sa môže
te venovať inováciám vášho biznisu. HPE Nimble Storage vám poskytne stabilitu
pre dôležité procesy – konečne prestanete strácať čas a peniaze na manažment,
upgrade a hasenie problémov. Objavte nové možnosti moderného úložiska, ktoré
si rozumie aj s hybridným cloudom. Je agilné a zaručí vám rýchlosť všetkých podnikových aplikácií. HPE Nimble Storage má 99,9999 % garantovanú dostupnosť
a automaticky si poradí s drvivou väčšinou problémov, na ktoré narazíte. A čo je
najlepšie, vďaka HPE Nimble Storage ušetríte až 79 % nákladov na prevádzku
úložiska.
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„Starostlivosť o dáta je
nielen mojou prácou, ale
aj koníčkom už viac ako
15 rokov. Storage technológie prešli inováciami
a vďaka flash médiám sú
rýchlejšie a efektívnejšie.
Medzi najnovšie trendy
patrí využívanie umelej
inteligencie či prediktívnej
analytiky. Toto všetko
nájdete aj v diskových
poliach HPE Nimble
Storage. Oceňujem aj ich
jednoduché používanie
a bezpečnosť.“

ARUBA

Miroslava Škoríková
Aruba Territory Manager

VYŤAŽTE MAXIMUM Z PRÍLEŽITOSTÍ, KTORÉ VÁM PRINÁŠA
DÁTOVÁ ÉRA. V ARUBE OBJAVÍTE PARTNERA, KTORÝ
SIEŤOVÝM TECHNOLÓGIÁM ROZUMIE NAJLEPŠIE.
Aruba nie je pre slovenských zákazníkov neznámym pojmom. Patrí medzi špičkových dodávateľov sieťových riešení a jej produkty sa stali známymi vďaka spoľahlivosti, kvalite a bezpečnosti.
História firmy sa začala písať v roku 2002 v kalifornskom meste Santa Clara, keď Keerti Melkote a Pankaj Manglik prichádzajú na trh so spoločnosťou Aruba Wireless Networks. V tomto
období sa sústredili hlavne na vývoj bezdrôtových sietí.
Dôležitým míľnikom v histórii firmy bolo predstavenie revolučného konceptu prístupových bodov ovládaných centrálnym kontrolérom. Aruba toto riešenie uviedla ako prvá a zákazníkom
tým umožnila rapídne nasadenie, prevádzkovanie a jednoduchú údržbu sietí. Projekt bol nesmierne úspešný, veľmi rýchlo sa etabloval a Aruba sa stala populárnou po celom svete.

„Ku každému zákazníkovi
a projektu pristupujeme
individuálne. Prihliadame
na reálnu situáciu zákazníka a podľa toho sa
snažíme nájsť optimálne
riešenie. Ako sa hovorí,
v jednoduchosti je krása,
preto je naším cieľom
zákazníkom poskytnúť
podporu vo forme zjednodušenia procesov so
zárukou maximálnej bezpečnosti ich firemných
sietí.“

Jakub Tikovský
Aruba Consulting System
Engineer
„Na súčasnej podobe
spoločnosti Aruba ma
fascinuje hlavne to, že naše
riešenia sú schopné prekročiť
očakávania a predstavy zákazníkov. Snažíme sa definovať
nové a jedinečné vízie, jedným z príkladov je začlenenie
umelej inteligencie do našich
sieťových riešení.“

Ľudia v Arube však veľmi rýchlo pochopili, že firmy okrem kvalitnej wi-fi potrebujú aj niečo
viac. Aruba postupne prinášala ďalšie prelomové technológie – centralizovaný sieťový manažment AirWave a jeho cloudovú verziu Aruba Central, autentifikačný a autorizačný systém ClearPass, navigáciu Meridian, zariadenie Aruba Instant na správu sietí bez kontroléra
či mobilnú aplikáciu InstantOn.
S rozširovaním produktovej ponuky prichádza aj zmena názvu na Aruba Networks. Zlom
nastal 1. novembra 2015, kedy sa spoločnosť stáva súčasťou Hewlett Packard Enterprise.
Zachovala si však svoju autonómiu a ako samostatná časť HPE sa naďalej venuje vývoju a poskytovaniu špičkových enterprise sieťových a prístupových riešení.

VÍZIA ARUBA

TECHNOLÓGIE ARUBA:
VŽDY O KROK VPRED
Aruba Networks preslávili hlavne inovácie a vytrvalá snaha
prinášať na trh technológie, ktoré sú vždy o krok vpred. Nároky zákazníkov sa dramaticky menia a Aruba preto neustále
vyvíja unikátne, rýchlejšie a výkonnejšie riešenia.
Firma dáva dôraz na zachovanie používateľského komfortu,
vždy s ohľadom na administrátorov a prevádzkovateľov sieťových riešení. Ako jedna z prvých spoločností na svete predstavila prístupové body podporujúce novú technológiu Wi-Fi
6 a do vyhľadávania a riešenia sieťových nedostatkov a ich
optimalizácie zapojila strojové učenie a umelú inteligenciu
AI Ops.
Špeciálnu kapitolu tvorí prepojenie pobočiek a vzdialených
pracovísk pod názvom SD-Branch. Aruba pre tento účel vytvorila rýchle a bezpečné riešenie, ktoré je ovládané z centrálneho cloudového prostredia a umožňuje jednoduchý, automatizovaný a združený dohľad nad celou sieťou.
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ZÁKAZNÍK VŽDY
NA PRVOM MIESTE

Nevyvíjame technológie sami pre seba. Naše
úsilie je od začiatku do konca venované hlavne
zákazníkom.

SME NEKONVENČNÍ A INOVATÍVNI
Nikdy sme nepatrili medzi tradičné spoločnosti,
ktoré iba poskytujú sieťové produkty a služby.
Súčasťou našej firemnej kultúry vždy bolo hľadanie netradičných a prelomových riešení.

SME NAJVÄČŠOU
MALOU SPOLOČNOSŤOU
Naši zákazníci a zamestnanci sú pre nás ako rodina. Len vďaka tomu sme dokázali čeliť veľkým
výzvam, ktoré pred nami stáli.
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