
      

ПОКАНА ЗА СЕМИНАР 

 
      
   

Здравейте, 

 

Желаете бързо и ефективно да въвеждате и управлявате ИТ ресурсите, необходими на 

вашата организация, независимо от работното натоварване и посредством един-единствен 

интерфейс? 

 

Заповядайте на поредицата от демо-събития, организирани от СТЕМО, HPE и VMware, на 

които ще представим SDDC с HPE Synergy и VMware Cloud Foundation - мощно и 

надеждно, софтуерно-дефинирано решение, което позволява да композирате динамично 

пулове от физически и виртуални изчислителни, сторидж и мрежови ресурси във всякакви 

конфигурации, за всякакви приложения. 

  

ПОКАНА 

СТЕМО - ИТ системен интегратор No.1, HPE и VMware Ви канят на 

  СТЕМО ДЕМО ДНИ 2018 

ИЗГРАЖДАНЕ НА SDDC С HPE SYNERGY И 

VMWARE CLOUD FOUNDATION 
 

FPI бизнес център, 4 етаж, офис СТЕМО – София 

 

  

  СЕСИЯ 1: 4-5 ОКТОМВРИ СЕСИЯ 2: 9-10 ОКТОМВРИ   

      
 

ПРОГРАМА 

 ПЪРВИ ДЕН – 4/9 ОКТОМВРИ 

09:30 - 10:00 Регистрация 

10:00 - 10:15 Откриване 

10:15 - 11:00 Софтуерно дефиниран център за данни (SDDC) и облачни управляеми услуги (CMS) 

11:00 - 11:15 Кафе-пауза 

11:15 - 12:00 Композируема архитектура HPE Synergy 

12:00 - 12:15 Кафе-пауза 



12:15 - 13:00 Управление на композируема инфраструктура 

13:00 - 14:00 Обяд 

14:00 - 14:45 Решения за защита и архивиране на данни 

14:45 Дискусия 

  

 ВТОРИ ДЕН – 5/10 ОКТОМВРИ 

09:30 - 10:00 Регистрация 

10:00 - 10:15 Откриване 

10:15 - 11:00 Управление на VMware Cloud Foundation 

11:00 - 11:15 Кафе-пауза 

11:15 - 12:00 Виртуализация на системи за съхранение с VMware vSAN 

12:00 - 12:15 Кафе-пауза 

12:15 - 13:00 Мрежова виртуализация с VMware NSX Data Center 

13:00 - 14:00 Обяд 

14:00 - 14:45 Интегриране на VMware Virtual Infrastructure с VMware Cloud Foundation 

14:45 Дискусия 

   

На семинара нагледно ще бъдат демонстрирани предимствата на 

 

HPE Synergy с VMware Cloud Foundation 

Модулна и скалируема архитектура, осигуряваща всички необходими компоненти за 

реализиране на софтуерно-дефиниран център за данни с централизирано управление и 

възможности за използване на предварително дефинирани конфигурационни шаблони за 

автоматизация на операциите и предоставяне на ресурси. 

 

 Инфраструктура с универсално приложение 

Елиминирайте силозите от скъпо, консумиращо ресурси, самостоятелно оборудване и 

опростете ИТ дейностите, посредством единична, софтуерно-дефинирана инфраструктура 

за динамично управление на физически и виртуални пулове от изчислителни, сторидж и 

мрежови ресурси. 

 

 Внедрявате бързо с облачна скорост и мащаб 

Ускорете предоставянето на приложения и услуги посредством един-единствен интерфейс, 

който прецизно композира необходимата ви инфраструктура почти мигновено. Проектиран 

със софтуерно-дефинирана интелигентност върху HPE OneView, HPE Synergy ви позволява 

да гарантирате осигуряването на мощни услуги в рамките на минути с един ред код. 

 

 Автоматизирате ежедневните операции 

Повишете продуктивността и контрола на вашия център за данни и едновременно 

намалете усилията, сложността и стойността на операциите. Унифицираният API ви 

позволява да автоматизирате дейностите по управление на инфраструктурата, в т.ч. с 

широка екосистема от партньори, включително Chef, Puppet, RedHat, Docker, Mesosphere и 

др. 

 

 Разработвате интелигентно и бързо приложения 

Ускорете вашия бизнес с тази удобна за разработчици инфраструктура, която е напълно 

програмируема, за да можете непрекъснато да изграждате, тествате и внедрявате 

приложения. 

  

   

Запазете своето място 

 
 

 

 

или заявете участие на телефон 02 816 2300 до 30.09.2018 г. 

 

Очакваме Ви! Ще бъде интересно! 

 

Екипът на СТЕМО 

  

Регистрирайте се за SDD 2018 

https://stemo.bg/bg/events


     

  

 

 

  

  
СТЕМО - София 

бул. Черни връх 51Б 

тел.: 02 816 2300 

e-mail: sf.office@stemo.bg 

СТЕМО - Бургас 

ул. Адам Мицкевич 5 

тел.: 056 840 608 

e-mail: bs.office@stemo.bg 

СТЕМО - Благоевград 

бул. Св. Св. Кирил и Методий 2 

тел.: 073 882 480 

e-mail: bl.office@stemo.bg 

СТЕМО - Пловдив 

бул. България 108А 

тел.: 032 969 001 

e-mail: pd.office@stemo.bg 

СТЕМО - Стара Загора 

бул. Ген. Гурко 61 

тел.: 042 600 219 

e-mail: sz.office@stemo.bg 

СТЕМО - Плевен 

бул. Русе 6 

тел.: 064 802 378 

e-mail: pn.office@stemo.bg 

СТЕМО - Варна 

ул. Отец Паисий 42 

тел.: 052 600 661 

e-mail: vn.office@stemo.bg 

СТЕМО - Русе 

бул. Цар Освободител 42а 

тел.: 082 834 610 

e-mail: rs.office@stemo.bg 

СТЕМО - Габрово 

ул. Николаевска 41 

тел.: 066 800 452 

e-mail: gb.office@stemo.bg 
 

  

  stemo.bg   
      
  

Съгласно Закона за електронната търговия Ви съобщаваме, че съдържанието на този имейл е непоискано 
търговско съобщение! Ако не желаете да получавате информационния бюлетин на СТЕМО, моля изпратете празен 
имейл на: buletin@stemo.bg със Subject: UNSUBSCRIBE 
 
Saglasno Zakona za elektronnata targoviya Vi saobshtavame, che sadarzhanieto na tozi e-mail e nepoiskano targovsko 
saobshtenie! Ako ne jelaete da poluchavate informatsionnia buletin na Stemo, molya izpratete prazen e-mail na: 
buletin@stemo.bg sys Subject: UNSUBSCRIBE 

  

  
® 2018 СТЕМО ООД Нашите клиенти стават наши приятели 
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