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10 powodów, dla których już  
teraz warto korzystać  
z infrastruktury konwergentnej HP
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Sektor technologii wciąż się zmienia. Zwykle kierunki postępu są przewidywalne, ponieważ mają  
charakter liniowy. Ale zmiany, które nastąpiły w ciągu ostatnich mniej więcej 20 lat, rozchwiały dotychczasowe fundamenty.  
Wypróbowane i sprawdzone zasady poprzedniego modelu straciły na aktualności. Tak się stało choćby wtedy, gdy branża przeszła  
z modelu architektury mainframe do rozwiązań klient/serwer. Wymagało to przemyślenia na nowo całego modelu infrastruktury  
informatycznej. 

A teraz jesteśmy świadkami kolejnej takiej zmiany. Przez dwie poprzednie dekady infrastruktura informatyczna służyła jako integrator 
technologii, ale w ciągu ostatnich czterech lat przetwarzanie w chmurze, model technologii jako usługi, konsumeryzacja informatyki, 
gwałtowny rozwój zastosowań mobilnych, rosnące w zawrotnym tempie ilości danych i złożoność potrzeb biznesowych zmieniły 
wymagania wobec infrastruktury informatycznej. Stary model już się nie sprawdza. Działy IT przeznaczają ponad 70% swojego czasu 
na obsługę infrastruktury, bo przez lata stawała się ona coraz bardziej złożona ze względu na nawarstwianie produktów, narzędzi 
i procesów. Stanowi to takie obciążenie, że niemal uniemożliwia sprawne działanie i wprowadzanie innowacji mających wspierać 
działalność biznesową. 

Do tej pory infrastruktura informatyczna tylko wprowadzała technologie cyfrowe do procesów biznesowych. Obecnie jednak wkraczamy 
w erę, gdzie cyfryzacja na nowo zdefiniuje podstawowe produkty i usługi, zmieni całe branże i utworzy zupełnie nowe modele biznesowe. 
Aby skorzystać na tych trendach, a nawet tylko przetrwać zmiany, firma potrzebuje czegoś więcej niż tylko ulepszonej infrastruktury 
informatycznej. Konieczne jest jej przygotowanie na nowo. Zamiast integrować technologie, składać komponenty i umożliwiać ich 
współdziałanie, infrastruktura informatyczna musi być źródłem wprowadzania innowacji. Powinna być systemem zarządzania, a nie 
elementem wyposażenia. Jej zadaniem jest organizacja systemów tak, aby obsługiwały nowe modele biznesowe powstające w wyniku 
wprowadzania cyfryzacji w każdej branży. 
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Aby sprostać takim wyzwaniom, w organizacjach jest potrzebny nowy rodzaj infrastruktury, który już nie jest ograniczany złożonością 
starego modelu. Świeża platforma, a nie zlepek nałożonych na siebie starych technologii. Zestaw, w którym serwery, pamięć masowa i 
sieć stanowią pulę zasobów. Rozwiązanie, które ujednolica narzędzia do zarządzania, strategie i procesy, co pozwala na zintegrowane, 
holistyczne zarządzanie zasobami i aplikacjami. 

Takim nowym rozwiązaniem jest infrastruktura konwergentna HP. Od roku 2009 HP pracuje nad przygotowaniem jedynej w branży 
kompletnej oferty infrastruktury konwergentnej. Zamiast obciążenia mieszaniną starych technologii kilku generacji, platforma HP daje 
działowi IT możliwość przyśpieszenia reakcji na potrzeby biznesowe.

Najnowszym dodatkiem do koncepcji infrastruktury konwergentnej HP jest HP ConvergedSystem - rodzina zintegrowanych systemów 
informatycznych przeznaczonych do obsługi podstawowych obciążeń, takich jak wirtualizacja, wielkie ilości danych i udostępniane 
pulpity. Jako pierwsza zintegrowana platforma zaprojektowana od podstaw pod kątem nowego stylu w informatyce, rodzina produktów 
HP ConvergedSystem oferuje kompletne systemy znacząco upraszczające infrastrukturę informatyczną. HP ConvergedSystem to 
zintegrowana platforma, a nie seria urządzeń do konkretnych zastosowań, które zostają autonomicznymi wyspami na morzu zwykle 
przestarzałej technologii.

Dzięki infrastrukturze konwergentnej HP i nowej rodzinie produktów ConvergedSystem sprostasz obecnym i przyszłym wyzwaniom. 
Poznaj 10 powodów, dla których już teraz warto zmienić starą infrastrukturę na infrastrukturę konwergentną HP.



Potrzebne jest świeże podejście do dzisiejszych wymagań biznesowych

Potrzeby biznesowe zwiększają się.

Wraz ze zmianą ze zmianą krajobrazu firmy przez cyfryzację rosną też potrzeby w zakresie 

przetwarzania informacji i szybkości tworzenia nowych usług. Jeśli zyski zależą od analizy trendów 

rynkowych i nastrojów klientów, wysłanie zapytania i oczekiwanie przez tydzień na odpowiedź 

jest niedopuszczalne. Firmy potrzebują odpowiedzi w ciągu kilku minut, a nie dni czy miesięcy. 

Ważny sprzedawca detaliczny monitoruje na przykład serwis Pinterest, aby dowiedzieć się, co jest 

najczęściej umieszczane w tym serwisie społecznościowym. To nie tylko ułatwia badanie trendów, 

ale może też pomóc w zwiększeniu sprzedaży. Firma eksperymentuje, wyróżniając takie popularne 

rzeczy specjalnymi etykietami Pinterest w swoich domach towarowych. Dostawca oprogramowania 

oferowanego jako usługa potrzebuje analiz w czasie rzeczywistym, aby dowiedzieć się, że jakaś 

konkretna funkcja sprawia kłopot jego klientom. Dzięki temu może ją poprawić, udostępnić lepsze 

materiały szkoleniowe lub natychmiast podjąć inne działania, aby rozwiązać problem zanim straci 

klienta. 
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https://www.dropbox.com/s/m2bryv1c1an00yx/BPL_HPLABS_Kinetic.mov


Potrzebne jest świeże podejście do dzisiejszych wymagań biznesowych

Jeśli infrastruktura informatyczna nie nadąża 
za wymaganiami, firma wybiera inne opcje.

Luka między potrzebami biznesowymi a możliwościami działu IT jest wielka — i zwiększa się.  

W typowym dziale IT nakładają się na siebie kolejne warstwy starych technologii, a większość czasu 

zajmują próby doprowadzenia do stanu, w którym w którym wszystko będzie razem sprawnie 

funkcjonować. W takiej sytuacji szybkość powstawania nowych potrzeb biznesowych oraz ich 

złożoność mogą łatwo przytłoczyć i wprowadzić bezwład, a jeśl infrastruktura informatyczna wciąż 

nie jest w stanie sprostać wymaganiom, klient odchodzi. Analityk biznesowy może wynająć zasoby 

obliczeniowe w firmie Amazon, wystarczy do tego karta kredytowa. Pracownicy mogą za darmo 

przechowywać dokumenty w serwisie Dropbox. Według badań firmy Forrester do roku 2020 luka 

powiększy się jeszcze bardziej z powodu powszechności oferowania produktów czy zasobów jako 

usług, świadomości technicznej pracowników i coraz większej złożoności firm.1 Taki trend stanowi dla 

firm zagrożenie nie tylko z powodu ryzyka utraty nadzoru nad kapitałem intelektualnym czy kontroli  

nad jej danymi. Równie duże problemy mogą wyniknąć podczas powrotu niektórych projektów  

do firm. 
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http://www.youtube.com/watch?v=CUAhi2ALL-Y&feature=youtu.be


Potrzebne jest świeże podejście do dzisiejszych wymagań biznesowych

Projekt centrum przetwarzania danych  
ma zasadniczą wadę.
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Dzisiejsze tradycyjne centra przetwarzania danych rozrosły się funkcjonalnie. 
Jeden zespół utrzymuje zasoby obliczeniowe i nimi zarządza, inny zajmuje 
się pamięcią masową, kolejna grupa odpowiada za sieć. Komunikacja 
między poszczególnymi grupami bywa często zakłócona, a skuteczne 
zarządzanie zarządzanie całym centrum jest trudne. Po latach dodawania 
serwerów, pamięci masowej, urządzeń sieciowych i oprogramowania dział 
IT poświęca większość czasu na ich konserwację i utrzymanie. Z sondażu 
przeprowadzonego na początku roku 20132 przez Enterprise Strategy Group 
(ESG) wśród kierowników działów IT wynika, że 64% typowego budżetu IT 
przeznaczono na utrzymanie istniejącej infrastruktury. Złożoność oraz coraz 
większe obciążenie zarządzaniem i konserwacją często wynikają z faktu,  
że każdy zespół korzysta z innych narzędzi. 

Rezultatem jest niesprawne, nieefektywne centrum przetwarzania danych. W niektórych 
przypadkach centrum jest wykorzystywane w zaledwie 30 procentach. Dostarczenie usługi może 

zająć 10 tygodni lub więcej. >
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To pewne, że taki model nie jest już w stanie zaspokoić potrzeb firmy. Dział IT ma ważniejsze  
i bardziej strategiczne zadania do wykonania, nie może tracić czasu tylko na zapewnienie działania 
sprzętu. Już czas, aby zwolnić pracowników z obowiązków utrzymania infrastruktury, integracji 
komponentów czy prób reagowania na żądania biznesowe, i pozwolić im zostać specjalistami  
w świadczeniu usług biznesowych.

Taki efekt daje właśnie infrastruktura konwergentna HP. Zamiast zużywania skąpych zasobów  
na integrowanie i utrzymywanie systemów, personel IT może się skupić na opracowywaniu 
nowych usług i aplikacji, które zapewnią firmie nowe możliwości. Nic dziwnego, że coraz więcej firm 
uświadamia sobie, jakie zalety ma infrastruktura konwergentna.
• Według sondażu firmy Forrester 88% przedsiębiorstw już wdrożyło infrastrukturę  
 konwergentną lub planuje takie wdrożenie.1

• Przedsiębiorstwa oczekują, że do końca roku 2015 w systemach zintegrowanych będzie  
 działać około 50% ich zasobów obliczeniowych, pamięci masowej i sieciowych  
 oraz obciążeń.3

• IDC przewiduje, że ogólne wydatki na systemy zintegrowane będą zwiększać się rocznie  
 o 54,7% przez kolejnych siedem lat, co przyniesie wzrost z 2 mld USD w roku 2011  
 do 17,8 mld USD w roku 2016.4

88% przedsiębiorstw już  
wdrożyło lub planuje  
wdrożenie infrastruktury 
konwergentnej.1

Wydatki na systemy zintegrowane  
będą rosnąć  
rocznie o 54,7% przez  
kolejnych siedem lat,  
z 2 mld USD w roku 2011 do  
17,8 mld USD w roku 2016.2



Technologia jest gotowa już dziś

Oto szczytowe osiągnięcie w zakresie 
infrastruktury konwergentnej.
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Od czterech lat HP rozwija swoją strategię infrastruktury konwergentnej i rozszerza swoją 
najpełniejszą na rynku ofertę w tym zakresie. Ukoronowaniem tych wysiłków są niedawno 
wprowadzone na rynek produkty z rodziny HP ConvergedSystem. Produkty HP ConvergedSystem, 
w ramach infrastruktury systemów zintegrowanych, przygotowano z myślą o konwergencji, 
pod kątem wirtualizacji, ogromnych wolumenów danych i przetwarzania w chmurze. Systemy 
te, zbudowane z najwyższej klasy komponentów i od początku zaprojektowane na potrzeby 
konwergencji, są łatwe do nabycia, a zarządzanie nimi i uzyskanie wsparcia jest proste. Zapewniają 
bezproblemową integrację, a zwalniając personel IT ze żmudnych obowiązków utrzymania 
infrastruktury, dają im szansę rozwoju jako specjalistów w zakresie usług biznesowych.

Tego oczekuje personel IT. Sondaż ESG pokazał, że chociaż nawet 46% organizacji przygotowuje 
wirtualizację i chmury prywatne samodzielnie, tylko 28% chce to robić w taki sposób. Około 64% 
firm zgłosiło, że wolałoby skorzystać ze zintegrowanych platform obliczeniowych jako architektury 
referencyjnej oraz ze wstępnie skonfigurowanych rozwiązań.5 Gdyby centra przetwarzania 
danych były uproszczone, działy IT mogłyby zajmować się innowacjami. Wyobraź sobie centrum 

przetwarzania danych zoptymalizowane w następujących dziedzinach: > 

4
POWÓD



10 POWODÓW, DLA KTÓRYCH JUŻ TERAZ WARTO KORZYSTAĆ Z INFRASTRUKTURY KONWERGENTNEJ HP 9

• Szybkość: udostępnianie usług tak szybkie jak włożenie karty kredytowej do czytnika.

• Brak przestojów: sprawne działanie aplikacji, plus intuicyjne narzędzia do zarządzania nimi  
i analiz.

• Wydajność: optymalizacja inwestycji i zasobów, zmniejszone koszty i ryzyko.

Produkty HP ConvergedSystem są wstępnie zintegrowane, więc można je szybko nabyć. Można z 
nich korzystać już po 20 dniach od zamówienia, gdzie przy tradycyjnym podejściu mogło to zająć 
sześć miesięcy lub więcej. Systemy te faktycznie są gotowe do działania w ciągu kilku godzin 
od dostarczenia. Dzięki szybkiemu wdrożeniu, intuicyjnemu zarządzaniu i wsparciu na poziomie 
systemu, organizacje IT mogą przejść od integrowania systemów do dostarczania aplikacji, które 
napędzają ich firmę. W ramach rozwiązania HP ConvergedSystem systemy zintegrowane są 
wzbogacane również o serwery HP ProLiant. Dział IT może szybciej wdrażać aplikacje i skrócić czas 
uzyskania efektów. 

Systemy HP ConvergedSystem są skalowalne zgodnie z potrzebami firmy. Zamiast rozmontowania 
i wymiany całości istniejącej infrastruktury, można też zacząć od dodania komponentów 
ConvergedSystem. Później można dokładać kolejne wstępnie przygotowane elementy i moduły.

Szybkość Brak przestojów Wydajność

Dowiedz się więcej o uproszczeniu już na poziomie projektu

http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA4-9897ENW&cc=us&lc=en
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA4-9897ENW&cc=us&lc=en
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA4-9897ENW&cc=us&lc=en


Technologia jest gotowa już dziś
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Ważnym składnikiem infrastruktury konwergentnej HP jest oprogramowanie HP 
OneView - łatwe w użyciu narzędzie do zarządzania, opracowane od podstaw z myślą 
o zarządzaniu konwergentnym. Eliminuje złożoność, ponieważ zastępuje inne osobne 
narzędzia do zarządzania w całej infrastrukturze. HP OneView to pierwsza w branży i 
najbardziej kompleksowa platforma zarządzania definiowanymi programowo centrami 
przetwarzania danych. Automatyzuje operacje, co pozwala na obniżenie kosztów i szybsze 
świadczenie usług informatycznych. Interfejs oprogramowania HP OneView opracowano z 
uwzględnieniem potrzeb klientów, aby ułatwić użytkownikom interakcję ze złożonymi i bardzo 
dynamicznymi systemami. Zadania i współpraca są znacznie zautomatyzowane, naturalne 
i usprawnione. Dlatego oprogramowanie upraszcza zarządzanie zasobami obliczeniowymi, 
sieciowymi i pamięciami masowymi zarówno w środowiskach fizycznych, jak i wirtualnych. >

5
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Oto nowa generacja ujednoliconego  
zarządzania.
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Oprogramowanie HP OneView pomaga zmniejszyć lukę w zarządzaniu infrastrukturą informatyczną, 
ponieważ przenosi do przedsiębiorstw najlepsze funkcje programów użytkowych, pozwalając 
zespołom zespołom współpracować naturalniej i ściślej. Przez przesunięcie nastawienia  
w zarządzaniu z „urządzeń” na „sposób działania ludzi” HP OneView umożliwia szybsze wdrażanie 
infrastruktury HP oraz sprawniejsze zarządzanie nią na większą skalę i przy mniejszych kosztach.

• Szybkość: jedna platforma z intuicyjnym, ułatwiającym współpracę interfejsem usprawnia 

proces, pozwalając działom IT zbudować i wdrożyć infrastrukturę 66 razy szybciej.6

• Prostota: podejście definiowania programowo w zarządzaniu cyklem życia automatyzuje 
operacje, co oznacza ograniczenie kosztów i czasu dostarczania usług informatycznych — koszt 

konfiguracji obudowy jest mniejszy o 98%.6

• Rozszerzalność: programowalną platformę opartą na interfejsach API REST można szybko 
powiększyć dzięki chmurze, niezależnie od fizycznej wielkości centrum przetwarzania danych. 
Platforma wymaga pięciokrotnie mniejszej ilości konsoli do zarządzania i takiej samej liczby 
serwerów typu blade, co alternatywne oferty.  

Uproszczenie centrum przetwarzania danych

Na infografice 
pokazano, 

dlaczego nie 
trzeba korzystać 
z narzędzi, które 

nie działają 
zgodnie z 

oczekiwaniami

http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA4-9007ENW
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA4-9007ENW


Przypadki użycia infrastruktury konwergentnej HP 

Infrastruktura konwergentna HP to 
solidna podstawa przetwarzania 
w chmurze, wirtualizacji i obsługi 
znacznych ilości danych. Oto kilka 
przykładów, jak klienci HP zbudowali 
swoje innowacyjne platformy dzięki 
infrastrukturze konwergentnej. 
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Firma Taiwan Taxi zawsze była liderem innowacji. Założona w roku 2005 jako pierwsza tajwańska korporacja 
taksówkowa wprowadziła system komunikacji oparty na technologii GPS. Do wprowadzania innowacji jest 
jednak potrzebna przede wszystkim solidna, niezawodna podstawa informatyczna. 

„Niezawodność jest dla nas najważniejsza”, twierdzi Chiang Nan, menedżer działu IT. „Musimy utrzymywać 
dobre relacje między kierowcami taksówek a pasażerami”.

Firma ma tylko trzech administratorów do obsługi całego centrum przetwarzania danych i wszystkich 
systemów automatyzacji biura. Dlatego poszukując platformy, od której tyle zależy i która ma służyć 
wprowadzaniu innowacji, wybrano HP CloudSystem. Całkowicie zintegrowane rozwiązanie HP CloudSystem 
umożliwiło firmie szybkie wdrożenie chmury prywatnej, co z kolei pozwoliło rozwijać innowacyjne usługi, a 
jednocześnie skonsolidować stare systemy w środowisku wirtualnym i fizycznym. Dział IT może zarządzać 
usługami w chmurze z poziomu jednego widoku. Platforma przyczyniła się do poprawy jakości istniejących 
usług i zwiększenia wydajności operacyjnej (oszczędności pod względem całkowitego kosztu posiadania 
wyniosły 56%). Dzięki rozwiązaniu HP CloudSystem firma Taiwan Taxi może szybko wdrażać innowacje: 
udostępnienie infrastruktury i aplikacji zajmuje chwilę, a nie miesiące, co daje przewagę nad konkurencją. 
Ponadto firma może powiększać swoje zasoby zasoby informatyczne - zgodnie ze wzrostem potrzeb. 

6
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Przypadek użycia: rozwiązanie HP Cloud- 
System sprawia, że infrastruktura  
informatyczna jest źródłem innowacji.

Aby przeczytać całe studium 
przypadku, kliknij tutaj.

http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx%2F4AA4-3406EEW.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx%2F4AA4-3406EEW.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx%2F4AA4-3406EEW.pdf


Przypadki użycia infrastruktury konwergentnej HP 

Przypadek użycia: infrastruktura  
konwergentna HP umożliwia aktywne  
i sprawne działanie personelu IT.
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Priceline.com, jeden z największych internetowych serwisów rezerwacji miejsc hotelowych i usług 

turystycznych, podjął decyzję w roku 2005. Do zapewnienia jakości, rozwoju i testów obciążeniowych 

było potrzebnych więcej serwerów, niż firma była w stanie zmieścić i zasilać. Zamiast budowania 

nowego centrum przetwarzania danych podjęto decyzję o wirtualizacji serwerów i pamięci masowej, aby 

zwiększyć możliwość obsługi gwałtownie rosnącej ilości danych. 

Zmieniając koncepcję strategii centrum przetwarzania danych, firma musiała mądrze wybrać platformę. 

Najważniejszym kryterium była możliwość szybkiej adaptacji do zmieniających się trendów i zapewnienie 

klientom najlepszych ofert. Firma wybrała wirtualizację w formie infrastruktury konwergentnej HP 

z pamięcią masową HP 3PAR StoreServ, serwerami HP BladeSystem i rozwiązaniami VMware. Taka 

platforma jest bardziej skalowalna i sprawna, więc infrastruktura informatyczna sprzyja wprowadzaniu 

innowacji. Firma kontynuuje wirtualizację. Niedawno zmniejszyła ilość sprzętu w jednym centrum 

przetwarzania danych o 65%, co przyniosło znaczne ograniczenie kosztów energii elektrycznej. 

Tymczasem dział IT wielokrotnie powiększył swoje środowisko, wydłużył czas pracy bez przestojów 

wirtualnej pamięci masowej oraz przyśpieszył udostępnianie baz danych na potrzeby rozwoju i 

zapewniania jakości. Zespół wdrożył oprogramowanie do optymalizacji adaptacyjnej HP 3PAR Adaptive 

Optimization — warstwowe rozwiązanie, które umożliwia dostosowanie wydajności pamięci masowej  

do rzeczywistych potrzeb biznesowych.
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Elastyczna architektura infrastruktury konwergentnej HP pozwala serwisowi Priceline.com stale 

dopasowywać się do zmieniających się potrzeb biznesowych — skutecznie i ekonomicznie. Wyraźnym 

tego dowodem jest skrócenie o połowę czasu potrzebnego na przygotowanie nowych usług. Platforma 

„naprawdę sprawiła, że dział IT jest aktywny, a nie reaktywny”, twierdzi Ken Kirchoff, dyrektor ds. pamięci 

masowej i systemów UNIX w Priceline.com. Obecnie Priceline.com może błyskawicznie planować i 

wdrażać nowe usługi. W razie zmiany potrzeb firma może się szybko dostosować. Na przykład w trakcie 

udostępniania pamięci masowej do projektu planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) zmieniły się 

wymagania. Architektura HP 3PAR umożliwiła jednak wprowadzenie zmian na bieżąco, bez opóźnienia. 

Co więcej, Priceline.com może teraz nabywać tylko tyle pamięci masowej, ile jest potrzebne, zamiast 

przewidywać przyszłe potrzeby. Dzięki infrastrukturze konwergentnej HP serwis Priceline.com ma 

platformę informatyczną, która ułatwia ciągłe wprowadzanie innowacji. 

Dwukrotnie szybsze dostarczanie 
nowych usług klientom

Aby przeczytać całe studium  
przypadku, kliknij tutaj.

http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx%2F4AA3-9745ENW.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx%2F4AA3-9745ENW.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx%2F4AA3-9745ENW.pdf


Przypadki użycia infrastruktury konwergentnej HP 

Przypadek użycia: platforma HP Converged-
System pomaga przetwarzać wielkie ilości 
danych.
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T-Mobile USA działa w branży, w której panuje ostra rywalizacja. 
Dostawcy usług łączności bezprzewodowej konkurują, oferując 

atrakcyjne ceny planów taryfowych na połączenia telefoniczne, ale muszą bardzo uważać ze 
względu na potencjalne ryzyko nadmiernego ograniczenia ich własnych dochodów. Aby to 
zrekompensować, firmy zawsze starają się sprzedać swoim klientom nowe usługi, na przykład 
plany transmisji danych — twierdzi Erez Yakoni, starszy wiceprezes i dyrektor działu IT w T-Mobile 
USA. W celu ustalenia, jakie oferty zachęcą największą grupę klientów do skorzystania z tych usług 
dodatkowych, potrzebne są zaawansowane analizy. Firma na bieżąco prowadzi badania rynkowe, 
publikuje różne oferty, a następnie mierzy poziom ich akceptacji przez klientów. „To powoduje, że 
bardzo szybko uzyskujemy ogromne ilości danych i równie szybko musimy na nie zareagować”, 
twierdzi Yakoni. W poprzednim systemie informatycznym przetworzenie danych zajmowało 
dłużej niż tydzień, co było niedopuszczalne. Dlatego firma T-Mobile zmieniła go na rozwiązanie HP 
AppSystem for SAP HANA. Teraz przetworzenie danych zajmuje mniej niż jeden dzień, więc T-Mobile 
USA może skuteczniej śledzić swoje kampanie marketingowe i lepiej dostosowywać oferty do 
konkretnych użytkowników. „Mogliśmy wzbogacić nasz proces przygotowywania ofert o znacznie 
bardziej zaawansowane analizy”, zauważa Yakoni. 
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http://h20621.www2.hp.com/video-gallery/us/en/sss/1757781245001/r/video/


Przypadki użycia infrastruktury konwergentnej HP 

Infrastruktura konwergentna HP  
zapewnia wiele korzyści biznesowych.
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Infrastruktura konwergentna HP umożliwia zmianę roli działu IT z integratora 
infrastruktury w jednostkę wprowadzającą innowacje biznesowe, więc zapewnia firmie 
znaczące korzyści:

• Zwiększenie szybkości działania i sprawności

• Wydłużenie czasu pracy bez przestojów i podniesienie poziomu świadczonych usług 
(SLA)

• Przyśpieszenie wprowadzania produktów i usług na rynek

• Szybsze wprowadzanie innowacji w firmie

• Zmniejszenie ryzyka 

Jako przykład niech posłuży firma Fortescue Metals Group. Firma Fortescue, jeden z 
największych na świecie wydobywców rud żelaza, stanęła przed wielkim wyzwaniem 
biznesowym, którego jednak mogłaby jej pozazdrościć większość przedsiębiorstw: 
oczekiwanie siedmiokrotnego powiększenia dochodów w ciągu najbliższych czterech lat. 
Problem stanowiła jednak infrastruktura centrum przetwarzania danych, która utrudniała 
działowi IT obsługę takiego przedsięwzięcia. Przez lata firma Fortescue chaotycznie 
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wdrażała rozmaite rozwiązania, od różnych dostawców i partnerów. W rezultacie uzyskano 
nieefektywną infrastrukturę, której utrzymanie było czasochłonne. 
Chociaż dział IT ciężko pracował, „zespół był zniechęcony, niezgrany i głównie reaktywny”, uważa 
Vito Forte, dyrektor działu IT w Fortescue. „Ich znaczenie w firmie było ograniczone, ponieważ byli 
postrzegani jako blokujący. Słyszałem, że mówiono o nich Dział-Nie". 

Forte wiedział, że musi zmienić infrastrukturę na bardziej elastyczną i skalowalną, która umożliwi 
działowi IT wprowadzanie innowacji w firmie i reagowanie na nieprzewidywalne żądania. 
Uznał, że właśnie takie jest rozwiązanie HP CloudSystem, czyli model infrastruktury jako usługi 
(infrastructure-as-a-service). System chmury prywatnej wymaga mniejszej liczby pracowników do 
obsługi i wspomaga szybki rozwój, umożliwiając błyskawiczną reakcję na zmianę sytuacji w firmie. 
Dzięki temu rozwiązaniu Forte zbudował zgrany i bardziej aktywny zespół IT, który mógł się skupić 
na głównych problemach biznesowych. Chmura prywatna zarządzana przez HP umożliwia firmie 
Fortescue świadczenie usług informatycznych tak szybko, jak tego wymaga błyskawiczny rozwój. 
Obecnie dział IT może udostępnić nową aplikację w ciągu 20 minut, a w poprzedniej infrastrukturze 
zajmowało to 16 godzin.

„W naszej firmie czas to pieniądz”, twierdzi Forte. „Dzięki HP CloudSystem możemy wdrażać 
rozwiązania szybko i ekonomicznie. Elastyczność nowego rozwiązania sprawia, że dział IT ma teraz 
duże znaczenie. Pomagając osiągnąć cele biznesowe, generujemy natychmiastowy i znaczący zwrot 
z inwestycji”. 
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Szybsze o 98%  
udostępnianie infrastruktury

Aby przeczytać całe studium  
przypadku, kliknij tutaj.

http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA4-1687ENW.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA4-1687ENW.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA4-1687ENW.pdf
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Infrastruktura konwergentna HP  
zapewnia wiele korzyści działom IT.

Jak pokazano w przykładach, infrastruktura konwergentna HP tworzy fundament, 
który umożliwia działowi IT ciągłe współdziałanie z biznesem, wprowadzanie innowacji, 
reagowanie na potrzeby rynku — sprawnie i elastycznie. W ankiecie IDC7 organizacje 
opisały korzyści albo oczekiwane korzyści z zastosowania systemów konwergentnych lub 
zintegrowanych: 
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Brochure

Simplify your IT
HP Converged Infrastructure

Przeczytaj informacje o rozwiązaniu 
infrastruktury konwergentnej.

49%

48%

53%

53%

Ograniczenie przestojów

Ograniczenie kosztów 
centrum  

przetwarzania danych

Większa produktywność

Szybsze udostępnianie 
zasobów informatycznych

http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA5-0519ENW&cc=us&lc=en
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Podobnie jak w przypadku przejścia z architektury mainframe do klient/serwer,  
zmiana na rozwiązania cyfrowe może przynieść korzyści lub straty. Cyfrowe zamieszanie wkracza do każdej branży, ale 

jak do tej pory podlegają mu tylko procesy wspomagające biznes. Następnym krokiem jest wtopienie bezpośrednio w 

procesy biznesowe. Tak już się dzieje w branży muzycznej czy księgarskiej, i coraz więcej firm ze wszystkich branż będzie 

oferować swoje produkty, usługi i wiedzę w formie cyfrowej. Aby nie wypaść z gry, firma będzie musiała korzystać z 

każdego dostępnego jej narzędzia cyfrowego, a do tego będzie konieczna odpowiednio szybka i elastyczna infrastruktura 

informatyczna. 

Infrastruktura konwergentna HP jest fundamentem, który umożliwia działom IT wbudowanie technologii cyfrowych w 

podstawową działalność firmy. Obsługuje technologie konwergentne, umożliwia spójne zarządzanie i korzystanie z wiedzy 

ekspertów. Uwalnia działy IT od zadań związanych z integracją i utrzymaniem, pozwalając im wprowadzać 

 innowacje do usług biznesowych. 

Nie powinno być niczym zaskakującym, że to właśnie HP przoduje we wprowadzaniu tego nowego modelu infrastruktury 

informatycznej. Przecież od ponad dwudziestu lat HP jest liderem w zakresie centrów przetwarzania danych. Przodując w 

każdej dziedzinie centrów przetwarzania danych, HP może pochwalić się imponującymi statystykami: ponad 3 mln serwerów 

ProLiant typu blade, ponad 8 mln portów w modułach Virtual Connect i ponad 8 mln wydanych licencji na oprogramowanie HP 

Insight Management. W większości najbardziej znaczących przedsiębiorstw działa infrastruktura konwergentna HP, a ponadto 

HP jest niekwestionowanym liderem w dziedzinie chmur prywatnych — z rozwiązania HP CloudSystem korzysta 1100 

klientów na całym świecie. Dołącz do nich, uwolnij swoją infrastrukturę informatyczną i rozpocznij cyfrową rewolucję.

Podsumowanie

Więcej informacji o infrastrukturze konwergentnej HP znajdziesz na stronie www.hp.com/go/ci.
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Pokaz slajdów: dowiedz się, dlaczego konwergencja jest nieunikniona 
i jak HP może pomóc w takim przekształceniu infrastruktury,  
aby nadążała za potrzebami biznesowymi.
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