СТЕМО представя
SDDC на VMware върху
HPE инфраструктура
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През октомври СТЕМО стартира
поредица от демосъбития, на които
ще представи ключови решения на
Hewlett Packard Enterprise и VMware
с фокус върху софтуерно дефинираните центрове за данни. За целта в
офиса на компанията в София ще бъде
изграден демонстрационен център,
който ще позволи на участниците да
се запознаят отблизо с решенията
на двата технологични лидера.

Какви решения ще представите по време на демонстрацията?

По време на събитията ще демонстрираме решения на VMware в
областта на софтуерно дефинираните центрове за данни и изграждането на хибридна облачна
инфраструктура с VMware Cloud
Foundation. За хардуерна платформа
ще използваме HPE Synergy - следващо поколение композируема инфраструктура от Hewlett Packard
Enterprise, сертифицирана за работа с VMware Cloud Foundation. Ще
представим ползите от технологиите на двата производителя поотделно, както и предимствата от
комбинирането им в едно цялостно
решение.

Разкажете повече за тези
технологии.

VMware Cloud Foundation предоставя пълен набор от софтуерно
дефинирани услуги за изчисление,
съхранение, мрежа, сигурност,
управление и автоматизация на
процесите по внедряване, конфигуриране, обновяване и предоставяне на виртуални ресурси. Архитектурата на HPE Synergy е модулна
и скалируема, включваща всички
необходими компоненти за реализиране на софтуерно дефиниран
център за данни. Управлението е
централизирано с възможности за
използване на предварително дефинирани конфигурационни шаблони
за автоматизация на операциите
по предоставяне на физически ресурси. HPE Synergy в комбинация с

VMware Cloud Foundation дава редица технологични предимства и
позволява по-ефективно и гъвкаво
използване на хардуерните и виртуалните ресурси.

Защо избрахте да демонстрирате тези решения?

В ерата на дигитализацията, мобилните и облачните технологии
зависимостта между бизнес и технологиите става все по-голяма и
определяща успеха на компаниите.
За да могат IT отделите да отговорят на постоянно нарастващите
очаквания на бизнеса и да се превърнат в негов стратегически
партньор, е необходимо да са в
състояние да предоставят навреме ефективни, сигурни и гъвкави
технологични услуги. Решенията,
които ще демонстрираме по време на събитията, позволяват на IT
отделите да отговорят на тези
нужди и предизвикателства.

Как СТЕМО може да помогне на организациите, които
имат интерес към внедряването на софтуерно дефинирани центрове за данни?

СТЕМО е платинен партньор на
HPE и корпоративен партньор на
VMware. Нашите консултанти
притежават необходимия опит и
експертиза да подпомогнат клиентите ни във всеки етап от проектирането, внедряването и поддържането на решенията, които
ще бъдат демонстрирани. Стараем
се да прилагаме интегриран подход
при избора на подходящо решение
за бизнеса. С тази цел организираме подобен вид демонстрационни
събития в реална среда с реално оборудване, за да може всеки
участник да се докосне отблизо и
разбере повече от първо лице за
най-модерните софтуерни и хардуерни решения за софтуерно дефинирани центрове за данни. През
септември ще анонсираме повече за
събитието STEMO DEMO DAYS 2018
и възможността за участие в него.

Николай Митев е бизнес консултант инфраструктурни решения в
СТЕМО с повече от 16
години опит в областта
на информационните
технологии. Над седем
години управлява бизнеса и взаимоотношенията на СТЕМО с Hewlett
Packard Enterprise (HPE)
и участва в множество
проекти за изграждане
на сървърна, сторидж,
мрежова и виртуална
инфраструктура за центрове за данни. В момента отговаря за разработването на нов модел
за предоставяне на
инфраструктура като
услуга (IaaS), адаптиран
към нуждите на клиентите на SAP бизнес
решения или приложения,
разработени от софтуерната къща на СТЕМО.
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