
HPE A VMWARE: 
SPOLU SME LEPŠÍ

 

BIZNISOVÉ TRENDY
Digitálna transformácia je
pre riaditeľov informatiky
vo firmách top prioritou

Cloudové riešenia zmenili
tradičné firemné operácie

Budúcnosť práce bude
hybridná a so vzdialeným
pripojením

Vytvorenie IT infraštruktúry
pripravenej na budúcnosť

Efektívne a produktívne
riadenie celého podniku

Vybudovanie prepojeného,
bezpečného a výkonného
firemného prostredia 

VÝZVY
PRE INFORMATIKOV

Integrovaná HPE vSAN ReadyNodeHPE GreenLake s VMware

Riešenia pre hybridné pracoviskoIntegrované úložiská od HPE a VMware

AI-Ready podniková platforma
HPE Hybrid Cloud s VMware
Cloud Foundation

PRÍKLADY Z PRAXE

• Služby založené na skutočnej
spotrebe

•
 
Hybridný cloud

•
 
Manažment životného
cyklu infraštruktúry  
 

• On-premise
• Privátny cloud
• Manažment operácií
• Flexibilita zdrojov
• Softvérovo definovaná infraštruktúra

Hybrid alebo multicloud

• Ochrana dát
• Zabezpečenie proti ransomvéru
• Bezpečnostné riešenia

• Jednoduchší manažment dát
• Úložisko ako služba
• vVols

Zabezpečenie pracovnej záťaže a dát

• AI chatboty 
• Infraštruktúra pripravená

pre nasadenie AI
 

 
• Modelovanie dát 

• Hlboké učenie/
strojové učenie 

• HPC

AI-Ready podnik

• Pripojenie odkiaľkoľvek
• Virtualizácia aplikácií
• Distribuované pracovné

miesto

• End-to-end ochrana
• VDI

Riešenia pre hybridné pracoviská

Vzdialená kancelária/Pobočka

• Modernizácia aplikácií  
• Orchestrácia kontajnerov  
• DevOps 

• DevSecOps 
• Podnikové aplikácie

ako služba

Vývoj aplikácií   

• Modernizácia aplikácií
• Služby založené

na skutočnej spotrebe

• Digitálna transformácia
• DC modernizácia
• Konsolidácia platformy

Strategická zmena

• Aplikácie custom edge
• Edge dáta
• Federalizovaná infraštruktúra

/dátové centrá

• Správa vzdialenej infraštruktúry
a pracovnej záťaže

• Vhodné pre telco operátorov
či poskytovateľov služieb

 

21 rokov 
partnerskej
spolupráce
a spoločná
75-ročná história
IT inovácií

90+  
tréningových centier, jedno
z najväčších VMware Authorized
Training Center™ je prevádzkované
spoločnosťou HPE 

100,000+   
globálnych partnerov

Jedna z najväčších
spoločných partnerských komunít

 
expertov na riešenia

 
spoločných zákazníkov

Virtualizujte vaše servery
s VMware vSphere®

 

Konsolidácia a virtualizácia
s VMware vSphere

 

Prejdite na virtualizované úložisko
s hyperkonvergovanou infraštruktúrou
a získajte väčšiu agilitu a zrýchlenie
podnikových operácií

 

 

 
 

 

Vytvorte virtuálne stroje a/alebo kontajnery

Je dôležité porozumieť rozdielu medzi týmito
riešeniami, ale všetky nasledujúce odporúčania
sa týkajú oboch.

Naše integrované HPE vSan ReadyNodes
vám prinesú operačnú agilitu, vrátane
tvorby/zmien pravidiel pre vaše úložisko.
Konsolidujte vaše IT do jedného celku.
vVols môžete použiť na vytvorenie
hyperkonvergovanej infraštruktúry,
alebo na nastavenie externého úložiska,
alebo ako náhradu pracovnej plochy Workspace ONE.

Vybudujte privátny cloud
s VMware Cloud FoundationTM

pre automatizované operácie
a riadenú správu životného cyklu

S VMware Cloud Foundation
pre automatizovanú správu privátneho
cloudu a životného cyklu VMware®
na poskytovanie a konfiguráciu.

Manažujte a zabezpečte
pracovné zaťaženie

So servermi HPE ProLiant, VMware
Inner Security, službami HPE GreenLake
pre zálohovanie a obnovu, a produktmi
od spoločnosti Zerto.

Rozšírte infraštruktúru
do hybridného multicloudu

Vďaka stabilnému operačnému modelu
(on-premise a o�-premise)

Prejdite na on-premise IT
s platbami za skutočnú spotrebu

DevOps a modernizácia aplikácií
s end-to-end manažmentom
kontajnerov, AI-Ready podnikovou
platformou a AI/ML riešeniami.

S HPE GreenLake máte všetko
na jednom mieste

 

 

 

VZOROVÝ POSTUP NASADENIA NAŠICH SLUŽIEB

NAŠE SPOLOČNÉ RIEŠENIA

LEGENDÁRNE PARTNERSTVO

Ďalšie užitočné informácie nájdete
na našom webe Doveryhodneit.sk
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Urobte správne rozhodnutie vďaka
konzultácii s naším obchodným tímom.

Spojte sa s nami

Zavolajte nám

Kontakujte nás

"Predstavte si,
že za nižšie náklady

umožníte vašim použí-
vateľom prácu odkiaľkoľvek, 
kedykoľvek, na akomkoľvek 

zariadení a s väčšou
produktivitou."

“Predstavte si, že vašu 
infraštruktúru môžete 

modernizovať bez kompro-
misov, zjednodušiť nasade-

nie hybridného cloudu a 
tiež vytvárať next-gen 

aplikácie za nižšie
náklady.“

"Chcete znížiť vaše 
náklady, dosiahnuť 
zvýšenú agilitu a 

zjednodušené riadenie 
životného cyklu?"

"Dokážete si 
poradiť s hrozbami, 
ktoré číhajú na vaše 

aplikácie?"

"Obávate sa 
predraženia hostingu 
pre pracovné záťaže 
AI/ML vo verejnom 

cloude?"

"Ste dostatočne 
chránení pred 
ransomvérmi?"

Naše integrované riešenia vám umožnia 
virtualizovať kritické pracovné zaťaženie. 
Vďaka tomu bude vaše podnikanie hladšie a 
všetky storage operácie budú optimalizované. 
Zjednodušíte riadenie podniku, nasadenie 
Vmware aplikácií a ich modernizáciu, a zároveň 
zvýšite prevádzkovú efektivitu. Využite výhody 
našej plnohodnotnej, integrovanej ponuky s 
prediktívnym cloudovým úložiskom a 
podporou umelej inteligencie.

Výhodou partnerstva HPE a VMware je fakt, že 
všetko môžete získať "as-a-service". HPE Green-
Lake vám ponúka riešenia VMware vo výhodnom 
modeli platieb podľa skutočnej spotreby. Vďaka 
tomu získate výhody public cloudu spolu so 
škálovateľnosťou on-premise infraštruktúry.

AI-Ready Enterprise Platform od Nvidia® a VMware 
kombinuje nevídané možnosti NVIDIA AI Enterprise 
Suite s vSphere - jednou z najlepších virtualizačných 
platforiem na trhu. Vďaka tomu bude vaša 
infraštruktúra lepšie pripravená na nasadenie 
technológií umelej inteligencie a budúce výzvy. 
Platforma beží na serveroch HPE ProLiant, urýchľuje 
vývoj aplikácií založených na umelej inteligencii a 
združuje umelú inteligenciu a existujúce pracovné 
zaťaženie na jedno miesto. Dosiahnete tým 
jednoduchšiu správu a rýchlejšie nasadenie služieb.

S VCF a HPE Synergy získate jednoduchý 
prístup k hybridnému cloudu. Toto plne 
integrovateľné, softvérovo definované riešenie 
s modulárnou infraštruktúrou vyniká vo 
výpočtovej, úložnej, sieťovej, bezpečnostnej a 
cloudovej správe. Exceluje pri spúšťaní 
podnikových tradičných alebo kontajnerových 
aplikácií a môžete ho prevádzkovať v privát-
nom, ako aj vo verejnom cloude.

Naše vysokovýkonné, univerzálne riešenie vSAN 
pre infraštruktúru je základnou stavebnou 
jednotkou pre spoločnosti, ktoré začali s digitál-
nou transformáciou. Naviac, vSAN je jedinou 
technológiou virtualizácie úložísk integrovanou
s vSphere pre ešte rozsiahlejšiu konsolidáciu
a stabilnejší výkon.

Výkonné služby VMware Horizon® a HPE Client 
Virtualization vám pomôžu vstúpiť do budúcno-
sti modernej práce. Naše end-to-end riešenie 
nahradí tradičnú pracovnú plochu (dostupné aj 
ako HPE GreenLake pre VDI) a poskytne vášmu 
IT tímu flexibilitu pri správe pracovnej plochy 
na všetkých typoch zariadení. Pracujte s 
aplikáciami v zabezpečenom prostredí, znížte 
náklady na správu a zjednodušte prácu s 
pracovnou plochou na vašich zariadeniach. 
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