Örnek olay incelemesi

HPE altyapısı ile güvenli bulut
hizmetleri inşa etme
Voxility, HPE veri merkezi altyapısı ile piyasa
avantajını önde tutuyor
Amaç
Mevcut olan en güvenilir, yüksek
performanslı donanıma dayalı olarak
büyük ölçekli müşteriler için en üst
seviye bulut altyapısı inşa etme
Yaklaşım
Sürekli gelişen bir özellik
yelpazesiyle fark yaratmaya devam
eden, piyasa öncüsü IaaS teklifleri
sunmak için HPE ile işbirliği yapın
BT konuları
• Bulut hizmetleri müşterilerinin %80’inin
günlük kullandığı uzaktan sunucu
yönetimi özelliklerini mümkün kılar
• Önceki nesil sunuculara göre %10’a
kadar performans artışı sağlar
• Yoğun finans, oyun ve yüksek trafikli
web sitesi iş yüklerini desteklemek için
gerekli hızı ve güvenilirliği sunar
İş konuları
• Piyasaya yeni ürünler sürülürken çevik
piyasaya açılma stratejisini destekler
• Erken ürün erişimi ve testi üzerinden
üstün iş sürekliliği sağlar
• Müşterilere özel tasarlanan, sürekli
gelişen bir inovasyon platformuyla fark
yaratır

Yönetim özeti

Donanım savaşları

Voxility, dünyanın
en büyük internet
merkezlerinde önemli
sunucu dağıtımlarına sahip
global bir hizmet olarak
altyapı (IaaS) sağlayıcısıdır.
Finans, oyun ve telekom
sektörlerinde liderleri
de kapsayan bir müşteri
tabanıyla, Voxility piyasa
avantajını müşteri tabanına
performans, güvenlik ve
yönetim farkları sunan
HPE ProLiant sunuculara
güvenerek elinde
tutmaktadır.

Günümüzde kendi veri merkezinizi
oluşturmadan bir iş platformu inşa etmenin
birçok yolu mevcuttur. Seçenekler baş
döndürücü miktarda olabilir. Bulut (halka
açık veya özel), yönetilen hizmet sağlayıcıları,
IaaS, hizmet olarak platform ve hizmet olarak
yazılım iş ortakları arasından iş modeliniz için
hangisinin en iyi olduğunu nasıl bileceksiniz?
Donanım üzerinde nihai kontrole sahipken
endüstri lideri bir altyapıda inovasyon
gerçekleştirmek istiyorsanız cevap basittir:
IaaS. Dünyadaki en büyük internet
merkezlerinde hizmet olarak özel sunucular
ve ap iletişimi ekipmanları sunan uluslararası
sağlayıcı Voxility’ye sormanız yeter. Voxility
İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Maria Sirbu,
“Kendimizi dünyanın en güvenli bulut
hizmetlerinden bazılar için tercih edilen
hizmet olarak altyapı kabul ediyoruz” diyor.
Şirket tüm dünyada 20’den fazla veri
merkezinde ağ erişimiyle birlikte kurumsal
donanım, 1 Tbps+ dağıtımlı hizmet reddi
(DDoS) koruması ve tesis içi destek
hizmetleri kiralıyor. Tipik müşterileri arasında
bulut sağlayıcıları, telekomünikasyon
şirketleri, veri merkezleri, barındırma
sağlayıcıları ve yüksek trafikli web siteleri yer
alıyor.
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“Yıllar önce HPE sunucuları kullanmaya başladığımızda iLO büyük fark yaratıyordu ve
müşterilerimizi aktif olarak bundan yararlanmaya teşvik ediyorduk. Günümüzde
bulut hizmetleri müşterilerimizin %80’i iLO’yu günlük olarak kullanıyor, bunun
sektördeki en iyi sunucu yönetim aracı olduğunu düşünüyoruz.”
– Maria Sirbu, İş Geliştirme Başkan Yardımcısı, Voxility

Bulut devleriyle savaşmak
HPE, iş modelimizde
temel bir unsur teşkil
ediyor. Satış ekibimizden
aldığımız rehberlik, destek
ve geribildirim Voxility için
daima anlamlı bir şeye
dönüşüyor”
– Maria Sirbu, İş Geliştirme Başkan
Yardımcısı, Voxility.

IaaS alanındaki bazı akranlarının aksine
Voxility dibe inen yarışa katılmakla
ilgilenmiyor. Maria, “Günümüzün web
barındırma sektöründe birçok donanım
sağlayıcısı yalnızca fiyat noktasına
odaklanıyor. Voxility bunlardan biri değil,
müşterilerimiz de bize işte bu yüzden
geliyor. En iyi bağlantılı veri merkezlerinde
kurumsal sınıf donanım çözümleri
kiralayarak sunucular, anahtarlar, özel
devreler, premium internet bağlantısı ve
güvenlik hizmetlerinden oluşan alakart bir
menü sunuyoruz. Ayrıca müşterilerimizi
ön yapılandırmalı donanım modelleriyle de
sınırlamıyoruz. Ciddi bir çevrimiçi varlığa
sahip olmakla ilgilenen işletmeler bize
geliyor ve HPE tekliflerine dayalı olarak kendi
altyapılarını seçiyor” diye açıklama yapıyor.

sınıfının en iyisi bölgesel içerik dağıtımıyla,
oyun müşterilerini ise büyük DDoS saldırıları
için güvenli altyapı ile cezbediyoruz” diyor.

Daha akıllıca bir savaş planı
Voxility 10 yıldan uzun bir süredir IaaS
teklifleri için HPE ProLiant sunucuları
seçiyor. Maria, “İnternet sektörünün en
titiz müşterilerinin BT taleplerine çözüm
getiriyoruz ve bu, tam konsol erişimiyle
yüksek seviyede özelleştirilebilir kurumsal
donanım çözümleri sunmaya dönüşmüş
durumda. Hatta daha öncesinde HPE
Integrated Lights-Out (iLO) işleviyle bizi
çok etkiledi. Müşterilere bu tür dostane bir
uzaktan sunucu yönetimi verebilmek Voxility
için büyük fark yarattı” diye açıklama yapıyor.

Voxility’nin ve IaaS sektörünün karşılaştığı
zorluklar Maria’nın ve ekibin sık sık tartıştığı
şeyler: “Premium özel altyapının avantajlarını
korurken nasıl anında ölçekleme sağlarız?
IaaS’nin bulut devlerine karşı avantajları
nelerdir?”

HPE iLO 5 ile bu özellikler geliştirildi ve
genişletildi. Maria, “Müşterilerimiz artık
iLO üzerinden sistem durumunu kontrol
edebiliyor ve önyükleme esnasında konsolu
başlatmadan sunucu aktivitesini izleyebiliyor,
bu da büyük zaman tasarrufu sağlıyor” diye
açıklama yapıyor.

Yanıtlar genelde hep aynı oluyor. Sirbu,
“Özellikle de donanım onların mülküymüş
gibi hissetmek isteyenler olmak üzere
müşterilerimize sunduğumuz avantajlar,
onların diğer sağlayıcıların hizmet
veremediği alanlarda ihtiyaç duydukları
esneklik ve kalite oluyor. Finans müşterilerini
saat başı değişen hızlı kurumsal donanım
çözümleriyle, CDN müşterilerini global
dağıtımlı veri merkezleri ve özel inşa edilmiş
sunucularla, bulut hizmeti sağlayıcılarını

Ayrıca HPE ProLiant sunucusunun iLO
yönetimi her bir nesille birlikte iyileştirildiği
için Voxility’nin müşteri tabanı da HPE
ile birlikte gelişiyor. “Yıllar önce HPE
sunucuları kullanmaya başladığımızda iLO
büyük fark yaratıyordu ve müşterilerimizi
aktif olarak bundan yararlanmaya teşvik
ediyorduk. Günümüzde bulut hizmetleri
müşterilerimizin %80’i iLO’yu günlük olarak
kullanıyor, bunun sektördeki en iyi sunucu
yönetim aracı olduğunu düşünüyoruz.”

Örnek olay incelemesi
Voxility

Sektör
Bilgi
teknolojisi

Bir bakışta müşteri
Çözüm
Kullanıcı tarafından özelleştirilmiş HPE
ProLiant Sunucu altyapısına dayalı üst
seviye IaaS
Donanım
• HPE ProLiant DL360 Gen10
Sunucular
• HPE ProLiant DL380 Gen10
Sunucular
• HPE ProLiant DL560 Gen10
Sunucular
Yazılım
• HPE Integrated Lights-Out

Voxility, HPE sunucularını güvenilirlik için
de seçiyor. Maria, “HPE ProLiant Sunucuları
minimum kesinti süresiyle diğer markalara
göre uzun vadede daha iyi performans
gösteriyor. İnternet tabanlı tüm işletmeler
için kesinti süresi kritik öneme sahip. Voxility
sürekli olarak sektör standartlarını da aşan
kesinti süresi sağlayarak müşterileriyle olan
mükemmel itibarını koruyor” diye açıklama
yapıyor.

Bir sonraki adıma
hazırlıklı olma
HPE Gen10 sunucu ailesini duyurduğunda
Voxility müşteri tabanına genişletilmiş değer
sunmak için bir fırsat daha gördü. Maria
olanları şöyle hatırlıyor: “HPE ile mükemmel
bir ilişkimiz var ve temsilcilerimiz bizimle her
zaman çok iyi ilgilendi, dolayısıyla Gen10
duyurulduğunda bunun yeni özelliklerini
ürün piyasaya sürülmeden önce test
edebildik. Potansiyel iş kesintilerinden veya
kesinti sürelerinden kaçınmak için yeni nesil
sunucuları ortamımızda başlatılmadan önce
test ettik.”

Doğru satın alma kararını
verin. Satış öncesi
uzmanlarımızla sohbet
etmek için buraya
tıklayın.

merkezlerimizde global olarak entegre
etmekte olduğumuz için piyasaya daha hızlı
sürebildik ve müşterilerimize işletmelerinde
performansa, yönetilebilirliğe ve güvenliğe
dayalı olarak fark yaratabilecek bir şey
sunabildik. HPE Gen10 Sunucular artık
genelde daha büyük verilerin, daha karmaşık
uygulamaların ve kritik web hizmetlerinin
işlenmesi için kullanılıyor” diye açıklama
yapıyor. “Aslında yıllar boyunca birçok defa
en son nesil HPE donanımlarını tanıtan ilk
IaaS sağlayıcısı olduk, bu da bizim için büyük
bir piyasa avantajı ve hem bizim açımızdan,
hem de müşterilerimiz açısından ezber
bozan bir unsurdu.”
Bu, Voxility ekibinin HPE’yi yalnızca bir
teknoloji tedarikçisinden daha fazlası olarak
görmesinin sebeplerinden biri. Maria durumu
şöyle özetliyor: “HPE birlikte iş yaptığımız en
ilgili donanım sağlayıcılarından biri. HPE, iş
modelimizde temel bir unsur teşkil ediyor.
Satış ekibimizden aldığımız rehberlik, destek
ve geribildirim Voxility için daima anlamlı bir
şeye dönüşüyor.

Sonuç olarak ürün serisi sunulmaya
başlandığında Voxility HPE ProLiant DL360,
DL380 ve DL560 Gen10 sunucuları hızla
ve güvenle kullanıma almaya hazır olmuş.
Maria, “Yeni teknolojiyi çoktan tüm veri
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