
Kapsayıcılarla Uygulama 
Geliştirmeyi Hızlandırma
HPE GreenLake sunumu

Kapsayıcılar bulut yerlisi olan 
uygulamalara hız, çeviklik ve maliyet 
tasarrufu sağlayarak büyüyor. Buna 
karşın, uygulamaların büyük 
çoğunluğu hâlâ kurum içindeyken
ortamınızdaki bulut yerlisi olmayan 
uygulamalar için kapsayıcıların 
avantajlarından nasıl 
faydalanabilirsiniz?

* Kaynak: Gartner Tahmin Analizi: Kapsayıcı Yönetimi (Yazılımlar ve Hizmetler), Dünya Çapında, Mayıs 2020

Bulut yerlisi olan uygulamalar ve altyapının gitgide artan 
kullanımı, 2024 yılına kadar olgun ekonomilerde büyük 
kurumların %75'inden fazlasında kapsayıcı yönetimi 
kullanımını artıracak*

75%

İleri Görüşlü Şirketler
Kapsayıcıların Avantajlarını Öğrenin 

HPE GreenLake, bulut yerlisi olan ve olmayan 
uygulamaların için %100 açık kaynaklı Kubernetes 
ile uçlar, ortak konumlar ve veri merkezlerinize 
sektörün ilk kurumsal sınıf, ölçeklenebilir kapsayıcı 
platformunu sunmaktadır.
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Önemli Avantajlar

Maliyetli yeniden düzenlemeler 
olmadan uygulamaları modernleştirin
HPE'nin benzersiz veri yapısından 
faydalanan kalıcı depolamayla kapsayıcılarda 
geleneksel monolitik uygulamaları çalıştırın.

Dijital dönüşümü hızlandırın
Esnek altyapı kapasitesi ve yönetim hizmetleriyle birlikte kapsayıcı tabanlı 
dağıtımın hızı ve esnekliğinden yararlanarak deneyimleri düşük maliyetle 
dönüştürün.

Yeni teknolojileri uygulayın
%100 yukarı akışlı Kubernetes ile bir kapsayıcı platformu kullanarak açık 
kaynağın sunabileceği en iyi özelliklerden faydalanın. Yapay zekâ, makine 
öğrenimi, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve 5G'de çabucak yerleşik inovasyonlar.

Riski azaltın
Kurumsal güvenlik ve kimlik doğrulama hizmetlerine entegrasyonla veri 
ve bilgi işlem kaynaklarında uçtan uca güvenlik kurun.

Sahip olma maliyetini azaltın
Ön giderleri ortadan kaldırarak ve sadece kullandığınız kadar ödeme 
yaparak altyapı masraflarını azaltın.

Daha çevik hale gelin
Çevik DevOps'u ve iyileştirilmiş pazara sürme süresi için tüm uygulama 
yaşam döngüsünü hızlandırın.

BT karmaşıklığını azaltın
Sizin için yönetilen hazır entegrasyonlu, birleşik altyapıyla ve bulut yerlisi 
olan ve olmayan uygulamalar için birleşik bir kontrol düzlemiyle BT'yi 
basitleştirin.

HPE GreenLake'in uygulama geliştirme 
ortamınızı nasıl hızlandırabileceğini öğrenin.

Bkz. hpe.com/greenlake
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