Uprość chmurę hybrydową. Zostań katalizatorem transformacji cyfrowej.

IT as a Service (ITaaS)

Publiczna

Prywatna

Tradycyjne IT

ITaaS to modułowe, zintegrowane
i zwinne podejście do projektowania,
budowy i korzystania z cyfrowych
rozwiązań dla biznesu. Pomaga
zarządzać usługami IT i korzystać z nich
na zasadzie samoobsługi i w modelu
„pay-per-use”, oferując uproszczone
zarządzanie i optymalizację
wykorzystania chmury hybrydowej.

Przeszkody IT w korzystaniu
z chmur hybrydowych …

przezwyciężone dzięki ITaaS

Zlecanie usług IT dostawcom
zewnętrznym (shadow IT)

Wewnętrzny dostęp do chmury
i tradycyjnych usług przez katalog
samoobsługowy

Brak przejrzystości i nadzoru

Wykorzystanie narzędzi i procesów
do badania i monitoringu zasobów i usług
Optymalizacja planowania, wyboru,
dostawy i zarządzania infrastrukturą opartą
o wiele źródeł

Nadmiar zasobów i niska wydajność

Niezdolność do optymalizacji
kosztów i niska wydajność

Użytkowanie i płatność za usługi IT
w oparciu o ich realne wykorzystanie

Coraz bardziej skomplikowana
integracja

Technologie kognitywne i oprogramowanie
do automatycznej integracji

ITaaS przydziela IT strategiczną rolę
IT as a Service pomaga firmom IT myśleć i działać w sposób biznesowy,
będąc jednocześniepreferowanym przez klientów rozwiązaniem
w zakresie usług w chmurze hybrydowej.
Partner w działalności
ukierunkowanej
na potrzeby klienta
i wyniki biznesowe

Pośrednik i integrator
oferujący optymalne
połączenie chmury
i tradycyjnego IT, w formie
usługi wewnętrznej

Większa
konkurencyjność
w porównaniu do
chmur zewnętrznych
lub shadow IT staje
się motorem sukcesu
użytkownika

Innowacja i odkrywanie
nowych dróg rozwoju
przedsiębiorstwa

Chcesz zoptymalizować wykorzystanie chmury hybrydowej?
Materiał IBM „Odkryj IT as a Service, nowa generacja dostaw i korzystania
z usług IT” prezentuje sposób, w jaki organizacje IT przecierają szlaki
w zakresie optymalizacji korzystania z chmury hybrydowej.
Zapoznaj się z materiałem na: ibm.biz/ITaaSpaper
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