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AGILITE CLOUDU

 

 
 

3 KROKY K LEPŠIEMU
PODNIKOVÉMU ÚLOŽISKU

VIAC SA DOZVIETE NA 
doveryhodneit.sk/produkty-a-riesenia/greenlake/

Odber noviniek

Naši obchodní špecialisti vám pomôžu
urobiť to najlepšie rozhodnutie.

Chat so sales tímom

Zavolajte nám

VÝZVA RIEŠENIE

Zvýšenie agility:

98% úspora času
pri prevádzke vášho IT

Znížte riziko: 
Väčšinu problémov zachytíte
v predstihu a automaticky
vyriešite pomocou umelej
inteligencie

Zrýchlite inovácie:
Vaši vývojári skrátia čas
na zabezpečenie chodu
aplikácií z dní na minúty 

Rýchlejšie nasadenie: 
75-percentné skrátenie
času na nasadenie vašich
digitálnych projektov

Šetrite peniaze:
30- až 40-percentná
úspora nákladov vďaka
eliminácii zbytočných
výdavkov na prevádzku

Uvoľnite ešte viac IT zdrojov
pre strategicky dôležité aktivity
40-percetné zvýšenie
produktivity vášho
IT tímu vďaka nižšej
pracovnej záťaži

V súlade s akoukoľvek SLA

• Záruka 100-percentnej
dostupnosti pre kriticky
dôležité služby

Záruka 99.9999-percentnej
dostupnosti pre služby
kritické pre biznis

•
 

ČO ZÍSKATE VĎAKA
ÚLOŽISKU HPE GREENLAKE

 
 

EŠTE RÝCHLEJŠIA TRANSFORMÁCIA VĎAKA STORAGE RIEŠENIAM HPE GREENLAKE

ZRÝCHLITE VAŠE
IT VĎAKA
SAMOOBSLUŽNEJ
AGILITE

 

 
 

Dáta sú pre moderné podniky životne dôležité. Poháňajú 
prevádzkové a obchodné modely novej generácie, ktoré 

vás posúvajú vpred. Ak však chcete urýchliť modernizáciu 
vášho podniku založenú na dátach, musíte odstrániť všetky 

bariéry a zložitú infraštruktúru.

HPE GreenLake vám pomôže eliminovať zložitosť úložiska a umožní vám čerpať všetky 
výhody cloudu. Zjednodušte vašu IT prevádzku a zrýchlite podnikové IT operácie. HPE 
GreenLake v sebe spája agilitu cloudu, spotrebu formou služby nastavenú presne podľa 
vašich potrieb, ako aj plnenie všetkých SLA bez kompromisov.

Presun do cloudu vám umožní 
zrýchliť vaše IT operácie. 

Zamerajte sa na hladký chod 
vašich podnikových aplikácií, a nie 

na vyčerpávajúcu správu 
infraštruktúry.

FLEXIBILNÁ
SPOTREBA FORMOU

SLUŽBY A PODĽA
VAŠICH POTRIEB

Pred správou infraštruktúry dajte 
radšej prednosť jednoduchému 
prístupu a efektívnemu využitiu 

vašich IT zdrojov.

PREVÁDZKUJTE
VŠETKY APLIKÁCIE
BEZ KOMPROMISOV

Naše riešenie splní všetky SLA, 
je vhodné pre tradičné, ale aj 

moderné aplikácie. Zaručí vám 
ten správny výkon, odolnosť

a nižšie náklady.

Prevádzka vášho úložiska formou služby do vašich aplikácií 
a dát prináša rýchlosť a agilitu cloudu. Zmeňte sa z IT 
operátora na plnohodnotného poskytovateľa služieb a 

pripravte vaše úložisko na tie najväčšie obchodné výzvy. 
Namiesto zložitej správy infraštruktúry sa budete môcť 

sústrediť na výsledky.

HPE GreenLake pre Block Storage je prevratným úložiskom, ktoré funguje ako služba. 
Riadi sa samo a poskytne vám  100-percentnú záruku dostupnosti, vhodnú aj pre kriticky 
dôležitú IT prevádzku. Zjednodušuje on-prem úložisko pomocou zadávania požiadaviek
v súlade s vašimi SLA, a obsluhou služieb, ktorá je riadená umelou inteligenciou.
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