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Inteligentná hyperkonvergovaná  infraštruktúra HPE SimpliVity

Inteligentná, hyperkonvergovaná platforma, ktorá zefektívňuje IT operácie kombináciou IT infraštruktúry, pokročilých dátových 
služieb a operácií založených na umelej inteligencii do samostatného integrovaného riešenia.

Pokročilé dátové služby

• Zefektívnite operácie prostredníctvom 
menežmentu založeného na zásadách  
a zameraného na VM

• Chráňte údaje pomocou zabudovaného 
zálohovania, odolnosti voči výpadku a ob-
nove po havárii

• Garantované až desaťnásobné zníženie 
potrebnej kapacity úložiska s neustálou 
deduplikáciou a kompresiou1

InfoSight pre HPE SimpliVity

• Vizibilita detailov systému na úrovni 
federácie, klastra a uzla

• Prediktívna analytika poskytuje prehľad 
o historickej spotrebe zdrojov klastra  
a predikciu ich využitia do budúcnosti

• Proaktívne výstrahy o zdraví systému 
znižujú problémy s podporou a znižujú 
prevádzkové náklady vďaka automati-
zovaným výstrahám a vytváraniu inci-
dentov

• VM využitie zdrojov poskytuje prehľad aj 
pre susediace VM o využívaní úložiska 
VM pre identifikáciu vysokonáročných 
VM a implementáciu nápravných  
opatrení

Globálna inteligencia s HPE

StoreOnce pre HPE SimpliVity

• Riadené z HPE SimpliVity používateľského 
rozhrania hypervízora

• Jednoduché zálohy už po 3 kliknutiach
• Deduplikačný pomer 20:12
• Až 7-krát nižšie náklady2

Sekundárne zálohovanie s HPEStratégia viacerých hypervízorov

• Pre nasadenie si vyberte prostredia  
v súkromných cloudov VMware  
v Sphere ® alebo Microsoft Hyper-V

SimpliVity 380

• Ideálna platforma pre prostredia náročné 
na výkon úložiska

• Viaceré možnosti all-flash konfigurácie 
vrátane záložného a archívneho uzla  
s hybridným flash úložiskom 

• Neustála hardvérovo akcelerovaná alebo 
softvérovo optimalizovaná deduplikácia  
a kompresia  

• Štandardné virtualizačné a VDI prostredia

Multimediálna stratégia HPE
HPE SimpliVity 325

• Ideálne riešenie pre menšie prostredia 
(ROBO) a edge architektúru

• Uzol s AMD procesorom s vysokým 
počtom jadier, výšky 1U

• Nižšie náklady na vlastníctvo (TCO)
• Plná funkčnosť softvéru HPE SimpliVity

riadenú umelou inteligenciou

IT sú pod tlakom, aby udržali krok s požiadavkami digitálnych spoločností. Zákazníci s virtualizovaným prostredím sa usilujú riešiť komplexitu 
dátových centier a distribuovaných lokalít (edge, ROBO).Hľadajú riešenia na zjednodušenie, a to prostredníctvom zefektívnenia celkovej 
prevádzky, zlepšenia efektívnosti, prekonaním rigidných typov architektúry a procesov a hľadaním nových spôsobov inovácie a rastu.

Hyperkonvergovaná infraštruktúra (HCI) zostáva od svojho debutu spred desiatich rokov stále obľúbenou voľbou pri transformácii IT. 
Spoločnosť IDC odhaduje, že predaj hyperkonvergovaných systémov vzrástol v roku 2018 o 70 % na celkovú hodnotu takmer 6,6 miliárd 
dolárov a očakáva sa, že do roku 2022 sa zvýši na 25,2 % CAGR. Spoločnosť Gartner predpokladá, že trh so zariadeniami HCIS dosiahne do 
roku 2023 tržby 8,5 miliardy dolárov.

Riešenie HPE SimpliVity bolo vždy zamerané na zjednodušenie softvérom-definovaného používania IT, a to prostredníctvom zefektívnenia 
IT operácií, podporou menežmentu VM a ich mobility a poskytovaním zabudovanej efektivity ukladania údajov a ochrany údajov.

Dnes vstupujeme do novej éry hyperkonvergovanej infraštruktúry, v rámci ktorej sa zameranie presúva zo softvérom definovanej 
infraštruktúry na operácie riadené umelou inteligenciou. Vďaka priekopníckym schopnostiam a zavedeniu HPE InfoSight pre HPE SimpliVity 
sa HCI dostala na novú vyššiu úroveň výkonu. Práve tá je kľúčom k vytvoreniu inteligentných základov pre váš súkromný cloud.

Nová podoba hyperkonvergencie: od softvérovo definovanej infraštruktúry po infraštruktúru



Inteligentne jednoduchá

Inteligentná HCI zjednodušuje nasadenie, menežment, škálovanie a odstraňovanie problémov prostredníctvom softvérom definovanej infraštruk-
túry, automatizácie založenej na pravidlách, zjednoteného menežmentu a umelej inteligencie.

Systém „all-in-one“x

• Riešenie vyvinuté spoločnosťou HPE  
a plne integrované pre platformu HPE 
SimpliVity

• Začnite v malom a škálujte s rastom Vašej 
firmy

• Ušetrite náklady vďaka menším nárokom 
na miesto, výkon/chladenie, priestor  
a licencie

• Znížte náklady o 69%

obnovy bez prestojov

• Rýchle nasadenie a škálovanie staveb-
ných blokov hyperkonvergovanej infrašt-
ruktúry pre splnenie neustále sa meniac-
ich požiadaviek

• Nasaďte rýchlo a ľahko virtualizované 
aplikácie vo vašom prostredí, vrátane  
aplikácií ako SQL

• Server, VDI, Collaboration, DevOps  
a Docker

• 88 % zákazníkov pozoruje dramatický 
nárast výkonu aplikácií

• Flexibilne pridávajte alebo odoberajte 
modulárne systémy bez prerušenia pre-
vádzky, aby ste vyhoveli požiadavkam 
obchodu

Rýchle nasadenie a cykly 

Aktualizácie jedným kliknutím

• Zjednodušte riadenie životného cyklu po-
mocou orchestrovaných aktualizácií soft-
véru, hypervízora a firmvéru len jedným 
kliknutím

Globálny jednotný menežment

• Centrálne spravujte zdroje dátových 
centier a edge computing z jediného 
rozhrania vrátane globálnych federácií, 
infraštruktúry, hypervízora a ochrany 
údajov

• Spravujte VM a plynule presúvajte údaje 
medzi lokalitami pomocou intuitívneho

• a známeho softvéru VMware vCenter® 
alebo pomocou rozhrania softvéru Mi-
crosoft System Center Virtual Machine 
Manager

• Pristupujte k zálohám na základe rolí 
používateľov, čo umožnňuje priamo 
pouzívateľom vyhľadávanie a obnovu 
tzv.“crash-consistent“ záloh

Automatizované ladenie

• Vždy optimálny výkon, efektivita, odol-
nosť bez ladenia alebo kompromisov

Globálna inteligencia

• HPE InfoSight využíva telemetriu a stro-
jové učenie na vybavenie prostredia HPE 
SimpliVity schopnosťou predvídať a pred-
chádzať problémom s infraštruktúrou 
skôr, ako k nim dôjde

• Vlastnosti zahŕňajú podrobnosti o sys-
témoch na úrovni federácie, klastra  
a uzla, prediktívnu analýzu, ktorá umožňu-
je odhadovať spotrebu kapacity a v plnej 
miere proaktívne predpovedať budúce 
varovania o zdraví systému, pre od-
bremenenie podpory

• 86 % problémov je diagnostikovaných 
skôr, ako sa o probléme dozviete7

Optimalizované PRE EDGE

Riešenie HPE SimpliVity je špeciálne prispôsobené pre nasadenia v architektúrach typu 
Edge a ROBO. Zredukujte úroveň komplexity a znížte réžiu vo výrobných prevádzkach,  
v maloobchodných prevádzkach aj v malých a stredných dátových centrách.

• Dosiahnite vysokú dostupnosť iba s dvoma uzlami
• Centralizované riadenie zjednodušuje ovládanie lokalít typu edge tam, kde nie je 

dostatok ľudských zdrojov
• Zabudované zálohovanie a automatizovaná

HPE SimpliVity 2600

• Ideálne pre prostredia náročné na  
výpočty

• Server s vysokou hustotou pre prostredia 
s obmedzeným priestorom

• Najvyššia hustota GPU na jednotku v sto-
jane (RU)

• Softvér optimalizovaný na neustálu dedu-
plikáciu a kompresiu

• Edge a VDI prostredia
• Stratégia kombinovanej federácie
• Kombinujte klastre v rámci rovnakej 

federácie, napr. HPE SimpliVity 380  
v hlavnom dátovom centre, HPE SimpliV-
ity 380, 325 alebo 2600 v edge prostredí

Špičková grafická podpora

• Špičkovú grafickú virtualizáciu podporujú 
GPU značky NVIDIA®.
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Hyperefektívne riešenie

Riešenie HPE SimpliVity je tak mimoriadne efektívne, že jeho účinnosť je zaručená. Navyše ponúkame zabudovanú možnosť zálohovania, DR a 
sekundárneho úložiska – nepotrebujete žiadne tretie strany.

Mimoriadna efektívnosť údajov

• Všetky údaje VM sú globálne deduplik-
ované už na začiatku – na disk sa zapisujú 
iba jedinečné údaje, čo má za následok 
vyššiu úsporu kapacity a skutočné úspo-
ry nákladov

• Zaručená 90 % (alebo desaťnásobná) 
úspora kapacity pri kombinácii ukladania 
a zálohovania

Ochrana údajov podľa vás

• Zmiernite prípadnú stratu údajov, zjednodušte prostredie a odstráňte silá pomocou vstavanej 
zálohy, zvýšením odolnosti a obnovy po havárii (DR

• Zálohujte alebo obnovte 1 TB VM do menej ako 60 sekúnd9
• Znížte zložitosť, náklady a riziká pomocou HPE StoreOnce pre HPE SimpliVity. Ide o lokálne 

riešenie sekundárneho zálohovania pre zákazníkov, ktorí požadujú, aby boli zálohy umiest-
nené mimo federácie HPE Simplivity

• Poskytujte ochranu pred obnovou po havárii v primárnych a sekundárnych lokalitách  
pomocou integrovaného a automatizovaného systému HPE SimpliVity RapidDR

Portfólio HPE SimpliVity

Portfólio HPE SimpliVity inteligentne zjednodušuje IT a to kombináciou umelej inteligencie, infraštruktúry a pokročilých dátových služieb pre 
virtualizované prostredia do jedného jednoduchého riešenia.
Toto plne integrované riešenie, založené na serveroch HPE ProLiant alebo Apollo bolo navrhnuté a optimalizované pre HPE HCI. Dodáva sa 
v jednoduchých stavebných blokoch. Začnite v malom a pridávajte až do 16 uzlov na klaster/96 uzlov na federáciu a vo veľkom prostredí typu 
ROBO až 48 klastrov na federáciu. Pre nasadenie v campus prostrediach sú k dispozícii 16-uzlové stretch klastre.

HPE SimpliVity 380

• Riešenie HPE SimpliVity 380 je založené na serveri HPE 
ProLiant DL380 a je súčasťou najbezpečnejšieho portfólia 
štandardných serverov na svete.10

• Toto riešenie je ideálne pre vysokovýkonné prostredia, 
ktoré sú náročné na ukladanie údajov a je k dispozícii buď 
ako hardvérovo akcelerované alebo softvérovo optimal-
izované možnosti efektívnosti ukladania údajov. Zahŕňa 
úložisko typu „all flash“, jednoduchý menežment, poskytu-
je robustnú efektívnosť ukladania údajov a má vstavanú 
ochranu údajov – to všetko za veľmi aktívnu cenu.

HPE SimpliVity 325

• Riešenie HPE SimpliVity 325 poskytuje bezpečnosť a výkon vo ten-
kom 1U modeli, pričom má najmenšie nároky na miesto v portfóliu. 
Je osadené jedným CPU procesorom AMD EPYC™, úložisko typu 
„all flash“ a je založené na serverovej platforme HPE ProLiant DL325 
Gen10. Je ideálnym riešením pre použitie v prostredí typu ROBO/
edge a pre zákazníkov s obmedzenými priestorovými možnosťami 
IT prostredia.

HPE SimpliVity 2600

• HPE SimpliVity 2600 je ideálnym riešením pre použitie 
v architektúrach typu edge a VDI, pričom je založené na 
serveroch HPE Apollo 2000. Je optimalizované pre pros-
tredie, ktoré vyžaduje uzly s vysokou hustotou.

• Ako prvé riešenie zabezpečuje konzistentný výkon so soft-
vérovo podporovanou deduplikáciou a kompresiou a bolo 
testované a overené spoločnosťami HPE a Login VSI.

Služby

• Vďaka prístupu k novým samoobslužným nástrojom, odbornému po-
radenstvu a vylepšenej telefonickej podpore vám služba HPE Proac-
tive Care pre riešenie HPE SimpliVity dokáže poskytnúť takú podporu 
vašich informačných technológií a činností, ktorú vyžadujú.

Spoločnosť Atos je celosvetovým lídrom v oblasti digitálnej transformácie, zamestnáva 110 000 ľudí v 73 krajinách sveta a jej ročný príjem predstavuje 
12 miliárd eur. Sme európskou jednotkou v poskytovaní cloudových služieb, kybernetickej bezpečnosti a výpočtovej techniky s vysokým výkonom. 
Spoločnosť je celosvetovým partnerom v oblasti informačných technológií pre Olympijské a Paraolympijské hry a pôsobí pod značkami Atos, 
Atos|Syntel a Unify. Atos je SE (Societas Europaea), kótovaná na burze v Paríži s burzovým indexom CAC40. 

Účelom spoločnosti Atos je pomôcť pri navrhovaní priestorov pre informačné technológie. Naše odborné 
znalosti a služby podporujú rozvoj vedomostí, vzdelávanie a výskum v multikultúrnom prístupe a prispievajú  
k rozvoju vedy a techniky až do dokonalosti. Na celom svete umožňuje Atos svojim zákazníkom, zamestnancom a členom spoločnosti slobodne žiť, 
pracovať a rozvíjať sa v bezpečnom a chránenom informačnom priestore. 
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