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WYZWANIA TRANSFORMACJI CYFROWEJ
Gdy produktem są dane, firma musi przodować w transformacji cyfrowej, aby 
zapewnić klientom bezproblemową obsługę oraz nadal tworzyć nowe produkty 
i usługi cyfrowe. Aby wznieść się na wyższy poziom cyfryzacji, należy zadbać 
o bezpieczny i efektywny cyfrowy fundament, na którym będzie można budować 
swoją cyfrową działalność.

• Integruj swoje dane — w branży medialnej i telekomunikacyjnej ilość i szybkość 
przesyłu danych nieustannie rosną. Zarządzanie łańcuchem dostaw danych jako 
produktu stanowi ogromną szansę, aby przenieść swoją działalność na wyższy 
poziom i czerpać korzyści w czasie rzeczywistym. Warunkiem koniecznym realizacji 
tej wizji są solidne rozwiązania infrastrukturalne. 

• Ochrona danych — cyberzagrożenia z każdym dniem stają się coraz bardziej 
wyrafinowane, a w świecie, w którym walutą są dane, firmy z branży mediów 
i telekomunikacji muszą posiadać niezawodne rozwiązania infrastrukturalne. 
Oprócz ochrony danych firmy te muszą wdrażać innowacje zdolne szybko 
wykrywać cyberzagrożenia, a w razie włamania do systemów, przywracać ich 
normalną pracę w sposób bezpieczny, niekłopotliwy i skuteczny.

• Czas wdrażania rozwiązań — firmy z branży mediów i telekomunikacji 
są pod stałą presją, która zmusza je do szybszego wdrażania rozwiązań, 
a ponadto oczekuje się od nich, że wykonają pracę przy mniejszych nakładach. 
Przedsiębiorstwa te muszą działać elastycznie, aby móc szybko udostępniać 
usługi. Jednocześnie zasadnicze znaczenie ma produktywność/wygoda 
użytkownika końcowego, a żadne zmiany nie mogą pogarszać efektywności 
ani wygody pracowników bądź klientów. Ponadto potrzebują oni przystępnych 
cenowo rozwiązań, które pozwolą im zmaksymalizować posiadane zasoby.
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ZALETY PODEJŚCIA HYBRYDOWEGO
Mogłoby się wydawać, że gotową odpowiedzią na te informatyczne wyzwania jest chmura publiczna. Chmura obiecuje szybkość, elastyczność i ograniczenie 

kosztów, ale pełne wykorzystanie jej potencjału wymaga uporania się z poważnymi wyzwaniami. Koszty początkowe mogą przerosnąć zaplanowane kwoty, 

dostęp do danych jest bardziej ograniczony, a wykrycie i zgłoszenie włamania do chmury może nastąpić długo po wystąpieniu szkód.

I rzeczywiście najnowsza analiza opublikowana przez firmę Aberdeen wskazuje na wzrost liczby przedsiębiorstw przenoszących swoje zasoby informatyczne 

z chmury publicznej do systemów lokalnych. Liczba wdrożeń z wykorzystaniem chmury prywatnej w systemach lokalnych niemal się podwoiła, a obciążenie 

chmur publicznych zmalało o 25%. Skąd ta zmiana? Według firmy Aberdeen przeniesienie większej ilości zadań do systemów lokalnych umożliwia tym firmom 

uzyskanie szeregu istotnych korzyści, takich jak niższe koszty IT, mniejsza złożoność oraz większe zadowolenie klientów i użytkowników.1

Oznacza to, że organizacje rozumieją, że warunkiem optymalnego wykorzystania infrastruktury IT jest dysponowanie elastycznymi platformami zapewniającymi 

efektywność, zarządzanie i niezawodność na najwyższym poziomie w odniesieniu do wielu różnych zadań. Podejście hybrydowe w strategii utrzymania 

infrastruktury informatycznej, wykorzystujące planową infrastrukturę opartą na systemach lokalnych, możliwości chmury prywatnej i dostawców chmury 

publicznej, oferuje elastyczność w zarządzaniu danymi zawsze i wszędzie, gdy ma to znaczenie dla działalności firmy.

Liczba wdrożeń 

z wykorzystaniem 

chmury prywatnej 

w systemach lokalnych 

niemal się podwoiła1

Obciążenie chmur 

publicznych zmalało 
o 25%1

Najważniejsze korzyści 

z lokalnej realizacji zadań:

• Niższe koszty IT 

• Mniejsza złożoność

• Większe zadowolenie 

klientów i użytkowników1

1  h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00099839enw

Całą publikację firmy Aberdeen przeczytasz tutaj

https://psnow.ext.hpe.com/collection-resources/a00099839enw
https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00099839enw
https://psnow.ext.hpe.com/collection-resources/a00099839enw
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JAK USTALIĆ, GDZIE JAKIE DANE ORAZ 
APLIKACJE POWINNY SIĘ ZNALEŹĆ?
Skoro podejście hybrydowe umożliwia uzyskanie maksymalnej elastyczności IT, pytanie powinno brzmieć: „jak ustalić, gdzie jakie dane 
i aplikacje powinny się znaleźć?”. Wielu przedsiębiorstwom odpowiedź na nie może nastręczać trudności, zważywszy na kilka ważnych 
czynników, jakie należy uwzględnić:

W HPE zdajemy sobie sprawę, że potrzeby każdego z klientów bywają różne ze względu na specyfikę prowadzonej 

działalności. Dzięki naszej sieci partnerów i dostawców usług zarządzanych (MSP) możemy skontaktować Cię z osobami 

o odpowiednich zasobach i kompetencjach, które pomogą w ustaleniu, jak powinna wyglądać Twoja konfiguracja 

hybrydowego IT.

Dostępność danych 
i ryzyko opóźnień 

Koszty migracji 
danych i aplikacji 

Doświadczenie 
i szkolenia personelu

Kwestie zabezpieczeń 
i ochrony prywatności 

danych 

Tutaj znajdziesz partnera

https://findapartner.hpe.com/
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ELASTYCZNOŚĆ ORAZ 
WYDAJNOŚĆ

ROZWIĄZANIA HPE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (MŚP)
Dysponując godnymi zaufania ekspertami w dziedzinie cyfrowego IT, firma HPE rozumie współczesne wyzwania i posiada kompetencje obejmujące produkty, 
usługi i partnerstwo, dzięki którym przedsiębiorstwa będą mogły prosperować i rozwijać się, tak aby sprostać tym nowym wymogom technologicznym. HPE 
może pomóc Twojej firmie przebrnąć przez zawiłości chmury i przyspieszyć transformację cyfrową poprzez sprawdzoną metodologię transformacji obejmującą 
ludzi, procesy i technologię.

• Rozwiązania HPE dla małych i średnich przedsiębiorstw pozwalają na pracę bez opóźnień dzięki poprawie kontroli, bezpieczeństwa i wydajności przy korzystaniu 

z aplikacji w systemach lokalnych. 

 – Niezawodne i zoptymalizowane pod kątem wydajności — nasze rozwiązania wykorzystują produkty przetestowane i certyfikowane przez niezależnego dostawcę, 

obsługują uniwersalne komponenty, obejmują oprogramowanie do zarządzania cyklem życia, sprzyjają podnoszeniu jakości, a dzięki wykorzystaniu zoptymalizowanych 

konfiguracji przyspieszają działanie produktów. Należą do nich nasze rozwiązania do wirtualizacji, których zadaniem jest podniesienie wydajności IT oraz zachowanie 

ciągłości działalności firmy, niezależnie od tego, gdzie akurat znajdują się pracownicy.

 – Łatwa obsługa — dostarczamy rozwiązania do wdrożenia w małym biurze, które można łatwo kupić, skonfigurować i obsługiwać. Można też nimi łatwo zarządzać przy 

użyciu narzędzi takich jak HPE iLO do zdalnego zarządzania oraz HPE InfoSight do zapobiegania zakłóceniom, poprawy elastyczności i ograniczania przestojów.

 – Gotowość do pracy w chmurze hybrydowej — połączenie usług w chmurze Microsoft Azure z serwerem lokalnym HPE ProLiant umożliwia wykorzystanie lokalnych 

zadań o znaczeniu krytycznym, których dotyczą surowsze wymogi w zakresie bezpieczeństwa lub zgodności, oraz przeskalowanie do chmury w celu łatwiejszego 

zrównoważenia zasobów i zwiększenia dostępności aplikacji na żądanie.

https://www.hpe.com/pl/pl/solutions/smb.html
https://www.hpe.com/pl/pl/solutions/smb/business-virtualization.html
https://www.hpe.com/pl/pl/solutions/smb/small-business-deployment.html
https://www.hpe.com/pl/pl/servers/integrated-lights-out-ilo.html
https://www.hpe.com/pl/pl/solutions/infosight.html


Broszura

BEZPIECZEŃSTWO

ROZWIĄZANIA HPE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (MŚP)
Dysponując godnymi zaufania ekspertami w dziedzinie cyfrowego IT, firma HPE rozumie współczesne wyzwania i posiada kompetencje obejmujące produkty, 
usługi i partnerstwo, dzięki którym przedsiębiorstwa będą mogły prosperować i rozwijać się, tak aby sprostać tym nowym wymogom technologicznym. HPE 
może pomóc Twojej firmie przebrnąć przez zawiłości chmury i przyspieszyć transformację cyfrową poprzez sprawdzoną metodologię transformacji obejmującą 
ludzi, procesy i technologię.

• HPE łączy wiodącą w branży infrastrukturę z profesjonalnymi usługami HPE Pointnext i usługami z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem w celu zapewnienia 

zintegrowanej, kompleksowej odporności i zmniejszenia ryzyka — od centrum danych aż po chmurę. 

 – Fundament innowacyjnego bezpieczeństwa — wspólnie z siecią naszych zaufanych partnerów rozwiązania HPE dla MŚP zapewniają fundament w postaci 

innowacyjnych funkcji bezpieczeństwa, który wykracza poza ochronę obwodową — uzbrajając systemy w celu zapobiegania zagrożeniom, wykrywania ich i odzyskiwania 

sprawności po atakach. 

 – Łatwe przechowywanie plików i danych — dzięki naszemu rozwiązaniu dla MŚP do obsługi plików i kopii zapasowych można łatwo przechowywać pliki i dane 

w sposób scentralizowany i bezpieczny, korzystając z rozwiązań pamięci masowej do tworzenia kopii zapasowych plików i danych w celu skuteczniejszej ochrony danych, 

opcjonalnego archiwizowania oraz odzyskiwania danych po awarii, które pomagają zachować ciągłość działalności i podnieść wydajność pracowników. 

 – Ochrona, wykrywanie, przywracanie — ochrona przed atakami i szybkie przywracanie sprawności po przestojach dzięki wbudowanym funkcjom zabezpieczeń 

udostępnianym przez HPE ProLiant Gen10, najbezpieczniejsze serwery oferowane przez HP, zgodne z normami branżowymi,2 oraz kompletny analityczny obraz 

systemu, wykrywanie, sterowanie i reagowanie, jakie zapewniają produkty Aruba Instant On i Aruba Enterprise Networking Security.

2  Na podstawie przeprowadzonych przez firmę zewnętrzną testów cyberbezpieczeństwa szerokiej oferty produktów serwerowych różnych producentów, maj 2017 r. 

https://www.hpe.com/pl/pl/services/consulting/security.html
https://www.hpe.com/pl/pl/solutions/smb.html
https://www.hpe.com/pl/pl/solutions/smb/storage-file-backup.html
https://www.hpe.com/pl/pl/solutions/infrastructure-security.html
https://www.arubainstanton.com/
https://www.arubanetworks.com/products/security/
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PRZYSTĘPNA CENA

ROZWIĄZANIA HPE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (MŚP)
Dysponując godnymi zaufania ekspertami w dziedzinie cyfrowego IT, firma HPE rozumie współczesne wyzwania i posiada kompetencje obejmujące 
produkty, usługi i partnerstwo, dzięki którym przedsiębiorstwa będą mogły prosperować i rozwijać się, tak aby sprostać tym nowym wymogom 
technologicznym. HPE może pomóc Twojej firmie przebrnąć przez zawiłości chmury i przyspieszyć transformację cyfrową poprzez sprawdzoną 
metodologię transformacji obejmującą ludzi, procesy i technologię.

• Nadzwyczajne okoliczności zagrażają ciągłości działalności biznesowej i niosą ze sobą obciążenie dla budżetów. Dział HPE Financial Services (HPEFS) służy 

pomocą w łagodzeniu tego obciążenia w ramach takich rozwiązań jak program HPE obniżki opłat za rok 2020, które mają pomóc firmom w ograniczaniu 

bezpośrednich nakładów kapitałowych, generowaniu wpływów pieniężnych ze środków trwałych i koordynowaniu płatności z harmonogramami wdrażania.

 – Skorzystaj z elastycznych modeli finansowania dostosowywanych do potrzeb — uzyskaj dostęp do technologii, której potrzebujesz do zapewnienia 

ciągłości działalności i przyspieszenia transformacji cyfrowej.

 – Zwiększ możliwości systemu IT i podnieś wydajność operacyjną — wykorzystaj rozwiązania z zakresu cyklu życia zasobów IT spółki HPEFS, aby 

ograniczyć zapotrzebowanie na pracowników działu IT oraz uniknąć zwiększonych kosztów konserwacyjnych i operacyjnych.

 – Zwiększ swoją siłę nabywczą w odniesieniu do technologii — odkryj nowe możliwości w zakresie innowacji, ekspansji, pozytywnego oddziaływania 

i podnoszenia atrakcyjności marki.

https://psnow.ext.hpe.com/collection-resources/a50001342enw
https://www.hpe.com/pl/pl/pdfViewer.html?docId=a50001213&parentPage=/us/en/services/finance-it-technology&resourceTitle=Fund+your+Small+Business'+Digital+Transformation
https://www.hpe.com/pl/pl/pdfViewer.html?docId=a00050634&parentPage=/us/en/services/finance-it-technology&resourceTitle=HPEFS+IT+Asset+Lifecycle+Solutions+Infographic
https://www.hpe.com/pl/pl/services/finance-it-technology.brightcove.0553fbc0-8587-435f-a512-60596a540ca3.html%20%20Find%20a%20service


Dokonaj właściwego zakupu.
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Azure i Microsoft są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Wszystkie 
znaki towarowe firm trzecich należą do ich odpowiednich właścicieli.

a50002096PLE, czerwiec 2020 r.

https://www.hpe.com/global/hpechat/index.html?jumpid=Collaterals_a50002096PLE
https://www.hpe.com/pl/pl/contact-hpe.html
mailto:contactsales@hpe.com
http://www.hpe.com/info/getupdated
plhttps://www.hpe.com/us/en/solutions/smb.html
https://www.hpe.com/pl/pl/services/finance-it-technology.html
https://findapartner.hpe.com/
https://www.hpe.com/pl/pl/resources/solutions/technologynow-newsletter-subscribe.html
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