Vytvořte si vlastní strategii pro
velká data na solidním základě
Chytřejší a rychlejší

Sdílejte více za nižší náklady

Připravit, pozor – inovovat!

• Maximalizujte analytický výkon
s platformou optimalizovanou
pro velká data
• Vylepšete rozhodování pomocí
včasných náhledů z nových zdrojů
dat a zrychlené uvádění na trh
• Získejte konkurenční výhody
zavedením inteligentních postupů
v rámci celého podniku

• Snižte kapitálové náklady
sdružováním výpočetních
prostředků a eliminací sil prostředků
• Vyvažujte náklady na úložiště
a výkon pomocí pokročilé
virtualizace úložišť
• Optimalizujte využití prostředků
pomocí relokace výpočetních
aktiv k uspokojení kolísajících
pracovních zátěží

• Snižte administrativní náročnost
a náklady pomocí výkonných
funkcí centralizované správy
• Zvyšte hospodárnost personálu
pomocí konsolidovaného
vytváření sestav, účtování podle
využití a plánování kapacity
• Zaměřte se na prostředky IT
strategických iniciativ, které
pohání inovace, generují výnosy
a snižují náklady

Kratší doba zhodnocení

Snižte kapitálové náklady

Zefektivnění administrativy

Identifikujte
příležitosti

Myslet ve velkém,
začít od malého

“Co kdybychom
zkusili toto?”
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Nastolte otázky typu “co
kdyby” a hledejte odpovědi.
Vyhodnocení více případů
užití a víceklientská
architektura ve fázi
prototypování přináší užitek
při rozšiřování na větší
měřítko.

Pokus
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Určete obchodní příležitosti
pro analýzy v rámci podniku
a pak zvolte podmnožinu pro
prototypování, kterou lze
zvládnout. Zaměřte se na
učení a buďte agilní. Měřit,
měřit, měřit.

Prototyp
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Začněte specifikací, jak vaše
iniciativa pomůže vaší organizaci
dosáhnout jasně definovaných
obchodních cílů. Nejprve se zaměřte
na vysoce přínosné příležitosti
a vyhodnoťte nové technologie
s největším potenciálem
pozitivního dopadu.

Definujte

Plán k úspěchu
s aplikacemi pro
velké objemy dat

Zkoumejte platformu
kritickým pohledem
Optimalizujte
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Rozšiřte

Škálujte
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Rozbijte sila, která brání paralelním
sledům prací a zabraňují sdílení
prostředků, a zaměřte se na funkce
správy prostředků ve sdílené
infrastruktuře. Aplikační platforma
optimalizovaná pro výkon, flexibilitu
a dlouhodobou hodnotu je pro úspěch
práce s velkými objemy dat klíčová.

Získání více pomocí
škálovatelného úložiště
Pomocí flexibility softwarově definované
infrastruktury lze úložné prostředky
uplatnit mnohem efektivněji. Vyhodnoťte
různé rámce aplikací a přesvědčte se, že
se hodí pro vaše analytické pracovní
zátěže.

Malé úspěchy vedou
k velkým vítězstvím.
Jak získáváte jistotu, škálujte původní
případy užití, a pak rozšiřte ověřené
doporučené postupy na celou organizaci.
Sledováním definované
implementační strategie a použitím
správných technologií můžete
zhodnotit potenciál velkých objemů
dat v plné šíři a získat důležitou
konkurenční výhodu.

Získejte další informace přečtením dokumentu White paper
“Building a solid foundation for big data analytics”.
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