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The Future is NoW 

Hyper Converged Infrastructure(HCI)  sistemler Yazılım Tabanlı 

Veri Merkezi Çözümleri sunmaktadır; 
 

Kurumsal Güvenlik, hukuki sebeplerden dolayı Kurumsal Uygulamaları ve veriyi Kurum Veri 

Merkezlerinde tutmaktayız.  Veri depolama, sunucu, güvenlik, ağ, sanallaştırma, yedekleme, 

Enerji, Soğutma, varsa FKM/"İş Süreklilği" sistemlerini bir birleri ile entegre ve uyumlu olarak 

çalıştırmak, yönetmek, otamasyon, destek vermek zorunda kalıyoruz.  

 

X86 Sunucu

 
 

 

Veri Merkezleri kurmak, işletmek yüksek maliyetli yatırımlar. Buna iş sürekliliği, yeni 

uygulamaların hızla çalışanlara/kamuya sunulma ihtiyacı, yedeklilik ve sürekli değişim ihtiyacı 

da eklendiğinde maliyetler iyice yükselmektedir. 
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  I/O path length for AFAs(All-Flash Array) versus HCI 

 

Yukarıdaki reside de görüleceği üzere klasik mimari denen yapılar karmaşık, uyumsuz yazılım 

ve donanım parçaları ve birçok değişik yönetim aracı ile devam ettirilmesi çok zor ve çok 

maliyetli hale gelmektedir.  

 

Yeni Nesil HCI - Yazılım Tabanlı Veri Merkezi çözümü ile TASARRUF etmek artık mümkün. 

 

HCI Ne Yapar? 
 
 Kurumsal Bulut – Sanal platform 

 Yedekli uygulama ve veri koruması 

 Yüksek uygulama performansı 

 İçinde-hazır FKM çözümü 

 İçinde-hazır aktif-aktif veri merkezi çözümü 

 Içinde-hazır sanallaştırma yazılımı 

 Sade, yalın, kolay yönetim 

 Yatırımın korunması ve tasarrufu 

 Sınırsız kapasite büyümesi, moduler yapı 

 

HCI Bunu Nasıl Yapıyor? 
 

 %100 yazılım çözümü 

 Standard x86 donanımlar üzerinde çalışır 

 HTML5 kolay kurulum, yönetim yazılım 

 Yeni nesil Bulut teknolojileri kullanılır 

 Esnek entegrasyon seçenekleri 

 Kolay otomatik güncelleme 
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Mevcut Veri Merkezinizi; 

 
 Yazılım Tabanlı bir mimariye yükseltmek ister misiniz? 

 Donanım marka bağımsız yapmak ister misiniz? 

 Hızlı ve basitce kendi kaynaklarınızla kurup destek vermek ister misiniz? 

 Yönetimi ve Otamasyon kolay mı? 

 Bakımları çok mu pahalı? 

 Altyapı genişlemesi basit ve hızlı mı? 

 Yatırımlarınızın getirisini maksiumum mu? 

 İş süreçlerinizlerinizden zaman kazanmak ister misiniz? 

 

Mevcut yapınızda; 

 
 Hizmet kesintisi riskini minimize etmek için ne kadar EK yatırım yaptınız? 

 Uygulamarınızın performansını artırmak ister misiniz? 

 Doğu Batı trafiği (Layer 2-4) güvenlik duvarı korumalı mı? 

 Entegre Otomasyon ve Yönetim çözümü var mı? 

 

TASARRUF etmek ister misiniz? 
 

 Donanım ve Lisans maliyeti tasarrufu  

 Bakım ve işletim giderleri tasarrufu 

 Enerji Tasarrufu 

 Fiziksel yer, kablolama Tasarrufu 

 Soğutma tasarrufu 

 

 

Yukardaki soruların cevaplarını vermek isteriz. 

 

http://www.hyperconverged.org/10-things-hyperconvergence-can-do/ 
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