Construiţi pe o fundaţie solidă
strategia pentru volume mari
de date
Creşteţi nivelul de
inteligenţă – mai rapid

Partajaţi mai mult,
cheltuiţi mai puţin

Pe locuri, fiţi gata,
inovaţi!

• Maximizaţi performanţa instrumentelor
analitice cu o platformă optimizată
pentru volume mari de date

• Reduceţi costurile de capital prin
unificarea resurselor de calcul şi
eliminarea “silozurilor” de resurse

• Îmbunătăţiţi luarea deciziilor cu
analize utile furnizate la timp, din noi
surse de date şi reduceţi durata de
lansare pe piaţă

• Reduceţi costurile şi complexitatea
administrării cu capabilităţi de
gestionare puternice şi centralizate

• Asiguraţi echilibrul între costul
stocării şi performanţă cu o
virtualizare avansată a stocării

• Creşteţi eficienţa personalului cu o
raportare consolidată, contabilizarea
utilizării şi planificarea capacităţii

• Optimizaţi utilizarea resurselor prin
realocarea activelor de calcul în funcţie
de fluctuaţia încărcărilor de lucru

• Alocaţi resursele IT pentru iniţiative
strategice care stimulează inovarea,
generează venit şi reduc costurile

Reduceţi costurile de capital

Optimizarea administrării

• Obţineţi avantaj competitiv prin
integrarea inteligenţei în întreaga
companie

Scurtaţi durata valorificării

Identificaţi
oportunitatea

.
1

Stabiliţi obiective
îndrăzneţe, dar începeţi
cu paşi mărunţi

“Ce-ar fi dacă
încercăm aceasta?”

.
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Puneţi întrebări de tip “ce-ar fi
dacă” şi căutaţi răspunsurile.
Avantajele evaluării mai multor
studii de caz şi ipoteze în faza
de prototip se vor vedea pe
măsură ce extindeţi aplicabilitatea
instrumentelor analitice.

Experimentarea

.
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Identificaţi oportunităţile de afaceri
pentru analiză în întreaga companie,
apoi alegeţi un sector ce poate fi
gestionat pentru crearea prototipului.
Puneţi accentul pe învăţare şi agilitate.
Măsuraţi, măsuraţi, măsuraţi.

Prototipul

Începeţi prin evaluarea modului în care
iniţiativa dumneavoastră va ajuta
organizaţia să atingă obiective de afaceri
definite cu claritate. Axaţi-vă la început
pe oportunităţile care aduc valoare
mare şi evaluaţi noile tehnologii care
pot asigura cel mai mare impact pozitiv.

Definirea

Planificaţi reuşita
cu aplicaţii pentru
volume mari de date

Realizaţi o evaluare
critică a platformei
Optimizarea

.
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Extinderea

Scalarea

.
5
.
6

Desfiinţaţi “silozurile” care împiedică
fluxurile de lucru paralele şi îngreunează
partajarea resurselor şi vizaţi
capabilităţile de gestionare a resurselor
pe o infrastructură partajată. O platformă
de aplicaţii optimizată pentru performanţă,
flexibilitate şi valoare pe termen lung
este un factor critic al succesului cu
volume mari de date.

Creşteţi valoarea cu o
stocare scalabilă
Cu flexibilitatea infrastructurii definite de
software, resursele de stocare pot fi
implementate mult mai eficient. Evaluaţi
diferite cadre de lucru pentru aplicaţii şi
asiguraţi-vă că sunt potrivite pentru
încărcările dumneavoastră de lucru analitice.

Micile succese
pregătesc marile victorii
Pe măsură ce vă creşte încrederea,
scalaţi cazurile de utilizare iniţiale şi
apoi extindeţi în întreaga organizaţie cele
mai bune practici cu valoare dovedită.
Urmând o strategie de implementare
bine definită şi aplicând tehnologiile
corecte, puteţi să valorificaţi întregul
potenţial al volumelor mari de date şi să
obţineţi un important avantaj competitiv.

Pentru a afla mai multe, citiţi documentul IBM “Construirea
unei fundaţii solide pentru analiza volumelor mari de date”.
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