
Umożliwienie transformacji 
poprzez wyeliminowanie 
złożoności
Współczesne organizacje potrzebują dostępności 
zasobów obliczeniowych w większej liczbie 
środowisk niż kiedykolwiek wcześniej. Środowiska 
niegdyś ograniczone do centrów danych obecnie 
znajdują się na brzegu sieci, blisko miejsc 
generowania i wykorzystywania danych, oraz 
w chmurze, gdzie zapewniają większą zwinność. 
Niektórzy zamieniają moc obliczeniową na usługi 
dostępne w modelu konsumpcyjnym, które 
pozwalają uzyskać zalety chmury w każdym miejscu. 

Jednak narzędzia do zarządzania mocą 
obliczeniową są często rozproszone 
i skomplikowane, co stanowi przeszkodę 
w transformacji:

• Wdrażanie środowisk rozproszonych jest 
powolne i skomplikowane. 
Wdrażanie bazuje na procesach ręcznych, które 
są czasochłonne i podatne na błędy.

• Innowacyjność jest ograniczona. 
Sztuczna inteligencja jest wykorzystywana 
jedynie do analizy, a nie do rozwiązywania 
problemów, które pozwala zaoszczędzić czas 
i pieniądze.

• Zespoły poświęcają więcej czasu na 
rutynowe zadania niż na działania 
strategiczne. 
Wykwalifikowany personel zajmuje się głównie 
rozwiązywaniem problemów i ręcznym 
aktualizowaniem serwerów, zamiast kierować 
inicjatywami transformacyjnymi.

Compute Ops Management pozwala pokonać 
te wyzwania, upraszczając i ujednolicając 
operacje w całym cyklu życia serwerów, na 
poziomie całego środowiska, bez względu 
na to, gdzie znajduje się infrastruktura 
obliczeniowa. Rozwiązanie Compute Ops 
Management, dostępne na platformie od 
brzegu sieci do chmury HPE GreenLake, daje 
dostęp do spójnych, bezpiecznych funkcji 
chmury, z możliwością elastycznego skalowania 
i aktualizacji na bieżąco.

Moc obliczeniowa jest motorem działalności dzisiejszych firm, 
z których każda stoi przed trudnymi wyzwaniami, takimi 
jak transformacja cyfrowa, przeciwdziałanie zagrożeniom 
dla bezpieczeństwa i poprawa efektywności działania. 
Skomplikowane zarządzanie serwerami utrudnia skupienie 
się na pokonywaniu tych wyzwań, pochłaniając zasoby IT 
i osłabiając innowacyjność. Dzięki HPE GreenLake for Compute 
Ops Management można zarządzać całym środowiskiem za 
pomocą jednego bezpiecznego i prostego rozwiązania.

Uproszczenie zarządzania mocą 
obliczeniową od brzegu sieci do chmury
Przyspiesz transformację cyfrową przez modernizację zarządzania serwerami 
w całym środowisku za pomocą rozwiązania dostępnego jako usługa.

Krótki opis rozwiązania

Zmodernizuj 
zarządzanie serwerami 
za pomocą rozwiązania 
dostępnego jako usługa

Poznaj sprawne rozwiązanie 
do zarządzania cyklem życia 
mocy obliczeniowej w modelu 
„jako usługa”. HPE GreenLake 
for Compute Ops Management 
w bezpieczny sposób usprawnia 
operacje od brzegu sieci do 
chmury, upraszcza przydział 
zasobów i automatyzuje 
kluczowe zadania cyklu życia. 
Przejdź na wyższy poziom 
zarządzania mocą obliczeniową.



Bądź na bieżąco

Bezpieczne, zautomatyzowane 
i ujednolicone rozwiązanie
Rozwiązanie HPE GreenLake for Compute Ops 
Management zmienia całe środowisko w oparciu 
o trzy filary: bezpieczeństwo, prostotę i spójność. 
Można go używać do zdalnego zarządzania 
serwerami lub tworzenia nowych usług 
zarządzanych dla klientów i działów firmy.

Zabezpieczanie operacji w chmurze
Uzyskaj zabezpieczenia klasy korporacyjnej 
oraz spójne, zgodne procesy na poziomie całej 
rozproszonej infrastruktury obliczeniowej.

• Ochrona danych w chmurze podczas 
przesyłania i przechowywania za pomocą 
szyfrowania i izolacji danych w modelu wielu 
dzierżawców.

• Podejście zerowego zaufania 
z uwierzytelnianiem 5-składnikowym, 
certyfikatami bezpieczeństwa 
i najbezpieczniejszymi serwerami opartymi na 
standardach branżowych, jakimi są serwery 
HPE ProLiant.

• Łatwe wprowadzanie mechanizmów kontroli 
ładu korporacyjnego i zgodności w całym 
środowisku.

Uproszczenie i automatyzacja
Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki zwinnemu 
zarządzaniu całym cyklem życia serwerów.

• Poprawa efektywności wdrażania 
i aktualizacji serwerów dzięki prostej obsłudze.

• Ustanowienie zasad określających wersje 
wzorcowe i zgodność oprogramowania 
sprzętowego w grupach urządzeń w celu 
skrócenia czasu zarządzania ręcznego.

• Błyskawiczne i masowe skalowanie od 
brzegu sieci do chmury.

Ujednolicone zarządzanie mocą obliczeniową
Używaj jednej konsoli do zarządzania serwerami 
niezależnie od ich lokalizacji.

• Zarządzanie globalnym środowiskiem 
w czasie rzeczywistym, z dostępem nawet do 
kilkudziesięciu tysięcy serwerów.

• Szybka identyfikacja problemów dzięki 
danym stanu, raportom i wnioskom 
analitycznym.

• Szybsze reagowanie dzięki działaniom 
zbiorczym, które pozwalają aktualizować całe 
grupy serwerów za pomocą kilku kliknięć.

Dostępność w modelu 
„jako usługa” 
poprawiającym zwinność
Jako część HPE GreenLake, rozwiązanie 
Compute Ops Management daje spójne 
i zarządzane doświadczenia od brzegu sieci do 
chmury. Korzyści są następujące:

• Wykorzystanie jednego zestawu narzędzi 
i procesów w całym środowisku.

• Koniec z zarządzaniem narzędziami do 
zarządzania, z błyskawicznym dostępem do 
nowych usług, funkcji i poprawek.

• Szybkie wprowadzanie innowacji dzięki 
elastyczności finansowej i dużej szybkości 
wprowadzania na rynek.

Więcej informacji:
hpe.com/solutions/compute-
ops-management

Krótki opis rozwiązania 
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Nowa generacja funkcji zarządzania 
cyklem życia serwerów

Rozwiązanie HPE GreenLake for Compute 
Ops Management daje następujące korzyści:

• Zabezpieczanie operacji w chmurze  
Bezpieczne uzyskiwanie zwinności chmury 
w rozproszonej infrastrukturze obliczeniowej.

• Ujednolicone zarządzanie serwerami  
Jedna konsola do zarządzania całym 
środowiskiem, niezależnie od jego lokalizacji. 

• Prostota i automatyzacja  
Zwinne zarządzanie cyklem życia 
pozwalające zaoszczędzić czas i pieniądze. 

• Dostępność w modelu „jako usługa”  
Elastyczne skalowanie i natychmiastowy 
dostęp do najnowszych funkcji.

Podejmij właściwą decyzję o zakupie.
Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. 

przedsprzedaży.

Rozpocznij czat 
teraz (sprzedaż)

Zadzwoń teraz

Poznaj HPE GreenLake

http://www.hpe.com/info/getupdated
http://hpe.com/solutions/compute-ops-management?jumpid=in_learnmore
http://hpe.com/solutions/compute-ops-management?jumpid=in_learnmore
https://www.hpe.com/global/hpechat/index.html?jumpid=Collaterals_a00121371PLE
https://www.hpe.com/pl/pl/contact-hpe.html
https://www.hpe.com/pl/pl/greenlake.html

