Yapay zeka destekli
otomasyon ile
temassız ağ
operasyonları
5G hizmet sağlamayı
hızlandırın ve işletim
maliyetlerini düşürün.

Zorluklar:
Bütün hizmetler ve ağlar genelinde
otomasyonun sınırlı olması ve gerçek zamanlı
görünürlüğün bulunmaması, İletişim Hizmet
Sağlayıcılarının bulut tabanlı sistemlere
geçebilmesini engelledi.

İşletim maliyetlerini
düşürün
5G hizmetlerini daha
hızlı sağlayın
Ağ Mühendisleri yeni
ağ işlevlerini çabucak
devreye almak
istiyorlar.

Ağ Hizmeti Mühendisleri
amaca uygun tasarımlar
gerçekleştirmek, hizmet
testini ve devreye alımını
otomatikleştirmek
istiyorlar.
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Müşteri deneyimini
iyileştirin
Saha Güvenilirlik
Mühendisleri, müşteri
hizmeti üzerindeki
etkiyi azaltmak
için düzeltmeleri
ve değişiklikleri
açık bir şekilde
otomatikleştirmek
istiyorlar.

işletim maliyetlerini
düşürmek ve müşteri
memnuniyetini
iyileştirmek
amacıyla kendi
kendine tanılama
ve sorun tespitini
otomatikleştirmek
için yapay zeka
kullanmayı planlıyor

oranında yenilikçi iletişim
hizmet sağlayıcısı
Kaynak: “Re-envisioning the CSP network”
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Hibrit bulut platformu

Keşfedin Ağ
operasyonları ve
performansında
sürekli ince ayarlar
gerçekleştirmek
için gizli kalıpları ve
eğilimleri bulun.
Karar Verin: Toplam
gelirleri ve kâr-zarar
hanesini iyileştirmek
amacıyla veriye
dayalı kararlar
uygulamak için hem
telekomünikasyon
işini hem de ağ
kuruluşlarını
güçlendirin.

Harekete Geçin:
Amaca dayalı
düzenleme ve
kapalı döngü
operasyonları ile ağ
ve hizmet tasarımını,
devreye alımını ve
operasyonlarını
otomatikleştirin.
Optimize Edin:
Müşteri hizmet
sözleşmelerini
ve deneyimlerini
proaktif olarak
iyileştirmek için
olayları tespit edin
ve düzeltin.

IBM Cloud Pak for Network Automation,
yapay zeka destekli otomasyonla
temassız ağ operasyonlarına geçmenize
yardımcı olur.

Daha düşük
maliyetler

Daha hızlı
devreye alın

İstediğiniz yerde
çalıştırın

İşletim
maliyetlerini
düşürürken
iş sürecini ve
hizmet sağlamayı
iyileştirir.

Yapay zeka
destekli otomasyon
sayesinde ağların
ve hizmetlerin
sağlanmasını
hızlandırır.

Her türlü bulutta,
her yerde çalışır
ve her türlü
ağ sağlayıcı
altyapısını yönetir.

IBM, güvenilir
ve deneyimli
ortağınızdır.
IBM'in sağladığı yapay zeka
destekli otomasyon, iletişim hizmet
sağlayıcılarının, kârlılığı iyileştirmek,
büyümeyi hızlandırmak, daha
hızlı hizmet sunmak ve daha iyi
müşteri deneyimleri sağlamak
amacıyla verilere dayalı kararları
uygulamasına yardımcı olur.
Daha fazla bilgi
edinin
https://www.ibm.com/cloud/cloud-pak-for-network-automation

