IBM Cloud Pak
for Data System
Pojedyncza wielofunkcyjna platforma
SI działająca na podstawie platformy
kontenerowej Red Hat OpenShift
Cloud Pak for Data System to połączona
infrastruktura sprzętowo-programowa integrująca
pamięci masowe, rozwiązania obliczeniowe,
sieci oraz oprogramowanie w obrębie
pojedynczego systemu hiperkonwergentnego.
Oferuje natychmiastowe, wstępnie przygotowane
usługi dostarczania ze wszystkimi funkcjami
Cloud Pak for Data, które gromadzą, organizują
i analizują dane.

Zalety Cloud
Pak for Data
System

Uproszczone
zarządzanie

Przyspieszone
wdrażanie

Skalowalność

Elastyczność

Niskie koszty

Rozwiązanie oparte
na Red Hat OpenShift

Pięć najważniejszych
zalet Cloud Pak for Data System

Szybsze osiąganie korzyści
Twórz szybko kanały przetwarzania danych
korzystające z uczenia maszynowego w Twoich
centrach danych i unikaj problemów z osiąganiem
korzyści. Wdróż system w niecałe 4 godziny.

Łatwo dostępne dane
Wyeliminuj izolowanie danych poprzez ich
płynne łączenie i integrowanie w obrębie źródeł,
niezależnie od tego, gdzie przechowywane są
dane biznesowe.

Uproszczona integracja danych i aplikacji SI
Dzięki oparciu rozwiązania na technologii Red Hat®
OpenShift® możesz pisać i wdrażać aplikacje,
bazując na zaufanej platformie danych i SI,
jednocześnie osiągając szybsze korzyści w zakresie
procesów roboczych związanych z danymi.

Hiperkonwergentna infrastruktura
Postaw na oprogramowanie zoptymalizowane pod
kątem Twoich danych i platformy sztucznej
inteligencji (SI). Funkcja rozbudowy sprzętowej
została przemyślana w taki sposób, aby była
równie prosta, co początkowa instalacja.
Zarządzane przez system i przekazywane w czasie
rzeczywistym alerty pozwalają zaoszczędzić czas.

Zwiększona skalowalność
Spersonalizuj swój system, korzystając ze sklepu
z aplikacjami innych firm. Z założenia jest to
rozwiązanie chmurowe zlokalizowane za zaporą
sieciową, dzięki czemu możesz połączyć wiele
systemów w jedną platformę, która zapewnia
większe możliwości i pozwala dodawać nowy
sprzęt zgodnie z potrzebami, jak również oferuje
funkcję automatycznego wykrywania nowych
węzłów sprzętowych.

Cloud Pak for Data System dostarcza funkcje SI, które
można błyskawicznie zintegrować, zwalniając tym samym
użytkowników danych z konieczności konfigurowania
infrastruktury sprzętowej i programowej.
Obejrzyj webinarium

Więcej informacji o produkcie można znaleźć na
stronie ibm.biz/icpdsystem.
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