Egyszerűsítse le a hibrid felhőszolgáltatásokat. Gyorsítsa fel a digitális átállást.

IT as a Service (ITaaS)

Nyilvános

Magán

Hagyományos IT

Az ITaaS egy moduláris, integrált
és rugalmas megközelítés digitális üzleti
megoldások tervezésére, létrehozására
és futtatására. Segítségével
az informatikai szolgáltatásokat
önkiszolgáló, használatalapú
konstrukcióban lehet beszerezni,
leegyszerűsítve a kezelést
és optimalizálva a hibrid felhő értékét.

A hibrid felhők informatikai
alkalmazásának nehézségei...

megszűnnek az ITaaS
használatával

Külső szolgáltatók alkalmazásával
megkerült IT részleg (árnyék IT)

Vegye igénybe a hagyományos
és felhőszolgáltatásokat a vállalaton belül
egy önkiszolgáló katalógus segítségével

Az átláthatóság és irányítás hiánya

Fedezze fel és kövesse nyomon
a szolgáltatásokat és az erőforrásokat dedikált
folyamatok és eszközök használatával

Redundáns, kevéssé hatékony
erőforrások
Sikertelen kísérletek a költségek és
a hatékonyság optimalizálására

Egyre összetettebbé váló integráció

Optimalizálja a többirányú infrastruktúrák
tervezési, kiválasztási, kézbesítési
és irányítási folyamatait
Használatalapú fogyasztás és fizetés
az informatikai szolgáltatásokért
Alkalmazzon kognitív szoftveralapú
technológiákat az integráció automatikus
lebonyolítására

Fokozza az informatikai szolgáltatások stratégiai szerepét az ITaaS segítségével
Az IT as a Service szolgáltatás lehetővé teszi az informatikai szervezeteknek,
hogy vállalkozásként tervezzenek és működjenek, a hibrid felhőszolgáltatásokat
kereső felhasználók kedvelt szolgáltatójává válva.
Üzleti partner, aki
az ügyfelek igényeire
figyelve biztosítja
az üzleti sikert

Versenytárs, aki jobb
megoldást kínál a külső
felhőalternatíváknál és árnyék
IT szolgáltatásoknál, elnyerve
a felhasználók bizalmát

Szolgáltatásokat
biztosító és
integráló szereplő,
aki a vállalaton belül
és szolgáltatásként
egyaránt a hagyományos és
felhőszolgáltatások optimális
ötvözetét kínálja

Újító, aki újszerű
megoldásokkal indítja be
az üzleti növekedést

Optimalizálni szeretné vállalata hibrid felhőkörnyezetének értékét?
Az IBM által kiadott „Discover IT as a Service, the next generation of IT service delivery and
consumption” (Az informatikai szolgáltatások kézbesítésének és használatának jövőjét jelentő
IT as a Service felfedezése) című tanulmány azt mutatja be, hogy az informatikai szervezetek
hogyan optimalizálják a hibrid felhőt, és hogyan gyorsítják fel ezáltal az innovációt.

A tanulmányt itt érheti el: ibm.biz/ITaaSpaper
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