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VÝZVA
Hlavním lákadlem veřejného cloudu je rychlost 
a jednoduchost poskytování nových aplikací; 
avšak zajištění stejných vlastností pro místní 
řešení je oříškem. Dvě třetiny aplikací jsou 
i nadále používány místně1 kvůli nákladům, 
místně zakořeněným datům a vzájemným 
závislostem mezi jinými systémy, takže 
společnosti zůstávají na půl cesty mezi novým 
a starým světem. V tomto složitém a duálním 
provozním prostředí IT jsou jen stěží schopny 
poskytovat aplikace, které potřebují pro své 
cíle v oblasti transformace.

Přechod na cloud je závislý na tom, zda 
disponují vlastními odborníky na cloud 
a příslušnými provozními schopnostmi – 
obojího přitom mají nedostatek. Organizace 
následkem toho používají v rámci hybridních 
řešení nekonzistentní prostředí tvořené 
různými sily a nemají kontrolu a přesnou 
představu o nákladech a rizicích pro celý 
podnik. A se 75 % dat, která jsou na základě 
odhadů vytvářena a zpracovávána na okraji 
sítě, tato složitost ještě narůstá.

57 %
Směřujeme k hybridnímu 
cloudovému prostředí, které 
využívá místní i externí cloudové 
a hostované prostředky při 
maximálním využití integrace.1 

60 % 
podniků bude do roku 2023 používat 
flexibilní a méně nákladnější modely 
využití IT.2

VYUŽÍVEJTE IT PODLE 
SVÝCH POŽADAVKŮ
HPE GreenLake je nabídka poskytovaná 
jako služba, která nabízí výhody cloudu pro 
aplikace a data, ať už jsou kdekoli. Poskytuje 
cloudové služby a infrastrukturu pro pracovní 
zatížení hybridního cloudu v plně spravovaném 
modelu s platbami podle využití.

Začněte s kapacitou, kterou potřebujete dnes, 
a potom řešení rozšiřte podle rostoucích 
požadavků firmy s využitím aktivní správy 
kapacity, proměnlivých měsíčních plateb 
založených na naměřených hodnotách 
a služeb, které zjednodušují IT. 

Řešení HPE GreenLake podporuje širokou 
a rostoucí řadu pracovních zatížení jako 
služby, včetně technologií společnosti  
HPE a partnerů. Příklady:

Výpočetní systémy
Splnění potřeb v oblasti výpočetních systémů 
pro obecné účely i vysoce náročné úlohy

Úložiště
Rychlý přístup k datům s obrovskou 
škálovatelností a vysokou dostupností

Privátní cloud
Získání agilnosti díky cloudovým službám  
ve vašem datovém centru a na okraji sítě

Databáze
Škálovatelnost pro nejspolehlivější 
databázová prostředí

Virtualizace
Zajištění kapacity pro virtualizovaná pracovní 
zatížení s technologií, která je vytvořená 
a dimenzovaná podle vašich potřeb

Zálohování
Bezproblémové zálohování, ochrana dat, 
zotavení po havárii a vývoj/testování

HPE GREENLAKE
Vyvážený poměr mezi flexibilitou IT, náklady a kontrolou s urychlenými výsledky 
podle vašich požadavků

Základní informace o službě

1  Zdroj: Průzkum Voice of the Enterprise společnosti 451 Research: 
Cloudové, hostingové a spravované služby, pracovní zatížení a klíčové 
projekty, 2019.

2  Podle zprávy společnosti IDC zadané v roce 2019.
3,  4, 5 „Celkový ekonomický dopad flexibilní kapacity řešení HPE GreenLake“, 

studie zadaná společností HPE, Forrester Research, Inc., květen 2018.

VÝHODY CLOUDU KDEKOLI 
Řešení HPE GreenLake Central je 
samoobslužný portál a provozní konzole, 
které do vašeho hybridního cloudu 
přináší cloudové prostředí s jednoduchým 
ovládáním fungující jako samoobsluha nebo 
na požádání, dále také flexibilitu prostředků 
a model plateb podle využití.

VÝHODY
Ekonomie plateb podle využití  
Flexibilní model založený na využití

Rychlejší zhodnocení investic  
Řešení, která se vyvíjí podle vašich potřeb

Zjednodušené informační technologie  
Provozované za vás – zvýšení obchodní 
hodnoty

Místní kontrola  
Ve vašem IT prostředí – od jádra až k okraji

VÍCE INFORMACÍ 
NAJDETE NA WEBU
hpe.com/greenlake

O 65 %
kratší doba uvedení produktů na 
trh pro nasazování globálních IT 
projektů3

30 %
úspory kapitálových nákladů,
protože je eliminováno pořizování 
přebytečné kapacity4

O 40 %
vyšší produktivita IT týmu díky 
menšímu vytížení podpory pro IT5

Výhody služeb HPE GreenLake 
založených na využití
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