הרשות המוסמכת לנתונים בעולם של ענן היברידי

התובנות על הנתונים ,הגישה אליהם
והשליטה שאתה צריך כדי לממש את מלוא
הפוטנציאל של הנתונים שלך

תיאור החברה
 5.5מיליארד דולר הכנסות
מעל  10.000עובדים
מעל  110משרדים

מובילה ב 4-רביעי הקסם של Gartner
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מערכי דיסק למטרה כללית ,מערכי
 ,Solid-Stateמערכי דיסק למטרה כללית,
יפן ,מערכות משולבות

הלקוחות שלנו
בעולם שבו הטכנולוגיה משנה את חיינו מדי יום ביומו ,המעבר למתכונת
דיגיטלית משיג את לוח הזמנים האסטרטגי ברוב הארגונים .כדי שארגונים
יצליחו במעבר למתכונת דיגיטלית ,על הנתונים להפוך לסם החיים של
ארגון ,לזרום באופן חלק כדי למטב את התפעול ,ליצור הזדמנויות
עסקיות ולאפשר את המגע עם הלקוחות באמצעות טכנולוגיה.
במקביל ,מנהלי  ITנמצאים בלחץ אדיר למנף את שפע הנתונים של היום
וליישם אותו כדי ליצור ערך חדש ברחבי הארגון כולו—והכל עם זמן,
כישורים ותקציב מוגבלים .הנתונים היום כבר אינם נעולים בהתקנים
ומוסתרים מאחורי חומות אש .במקום זאת ,הם הופכים לביזוריים,
דינמיים ומגוונים.
כדי לשגשג בסביבה כזו יש צורך ליצור ארגון מרוכז נתונים ,משימה קשה
כשלעצמה .יחד עם גישה הוליסטית לניהול נתונים שיהיו מאובטחים,
יעילים ,מוכנים לעתיד ויספקו חופש בחירה.
החברה שלנו
 NetAppהיא המומחית המובילה בתחום הנתונים בענן ההיברידי .אנו
מספקים מגוון רחב ומלא של שירותי נתונים לענן ההיברידי שמפשטים
את ניהול היישומים והנתונים בכל סוגי העננים והסביבות המקומיות ,כדי
להאיץ את המעבר למתכונת דיגיטלית .אנו ושותפינו מעצימים ארגונים
גלובליים ומאפשרים להם לממש את הפוטנציאל המלא של הנתונים
שלהם כדי לשפר את המגע עם הלקוחות ,לטפח חדשנות ולמטב את
התפעול.
 Data Fabricשל NetApp
 Data Fabricשל  NetAppמפשט ומשלב ניהול נתונים בכל סוגי העננים
והסביבות המקומיות ,כדי להאיץ את המעבר למתכונת דיגיטלית .הוא
מספק שירותים ויישומים לניהול נתונים משולב ועקבי עבור נראות
ותובנות של נתונים ,גישה לנתונים ובקרה עליהם והגנה על הנתונים
ואבטחתם .והוא מנצל את עוצמת הנתונים כדי להשיג יתרון תחרותי
חדש.

בחמש המובילות ביותר
2
ספק מערך All-Flash

תיק המוצרים שלנו
ל Flash-תפקיד מרכזי במאמצי המעבר למתכונת דיגיטלית של
הלקוחות כאשר הם מנסים להשיג יתרון באמצעות מהירות ,תגובתיות
וערך טובים יותר מיישומי עסקיים מרכזיים — והכל תוך הפחתת עלות
הבעלות הכוללת .טכנולוגיית מערך  All-flashהיא הבחירה המעשית
מאחר שלקוחות מחפשים ביצועים ויתרונות כלכליים כאשר הם מחליפים
התקנות דיסק קשיח .הודות לתיק מוצרים מבודל ורחב במיוחד של הצעות
מערך  All-Flashומערך היברידי NetApp ,יכולה לאפשר ללקוחות שלה
להשלים את המעבר הזה בשל מיקומה המצוין.
אילוצי תקציב וחוסר איזון בכישורים מובילים את הלקוחות שלנו לחפש
סיוע בשילוב ,בפריסה ובניהול של פתרונות שהם זקוקים להם כדי
להישאר תחרותיים .הדבר מוביל לדרישה לפתרונות תשתית אחודה
והיפר-אחודה FlexPod .הוא התשתית האחודה הנבחרת לרבים
מהארגונים הגדולים ביותר ברחבי העולם .הלקוחות יכולים להשתחרר
מהמגבלות של  HCIמהדור הראשון באמצעות  HCIשל  NetAppולהשיג
ביצועים מובטחים עם הגמישות ,המדרגיות ,האוטומציה והשילוב של
 Data Fabricשאין דומה להם.
הלקוחות נמשכים ליתרונות המהירות והמדרגיות של הענן הציבורי ,אך
הם זקוקים ליכולות ניהול נתונים חדשות כדי לשלוט בנתונים בזמן שהם
פורצים את גבולות הארגון NetApp .מאמינה שהענן ההיברידי הופך
במהירות להיות הדגם הדומיננטי ל IT-של ארגון .גישת Data Fabric
שלנו מאפשרת ללקוחות שלנו לנהל את הנתונים שלהם ,לאבטח אותם
ולהגן עליהם החל מבאופן מקומי ועד לאופן ציבורי ולעננים היברידיים ,כל
המדרגיות הדרושה להתאמת התפשטות הנתונים המעריכית של העולם
הדיגיטלי.
השירותים והתמיכה שלנו
צוותי השירותים המקצועיים של NetAppושל שותפינו מציעים שירותי
הערכה ,תכנון והטמעה ,המסייעים ללקוחותינו לשפר את סביבות ה.IT-
מומחים אלה מסייעים ללקוחות לפרוס בבטחה יכולות חדשות .ארגון
התמיכה העולמי של  ,NetAppעם יכולת התגובה המהירה ,מספק
מערכות ,תהליכים וצוותי תמיכה בכל מקום שבו הם נחוצים כדי לאפשר
תפעול רציף בסביבות עבודה מורכבות וחיוניות.
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השותפויות שלנו
אנו יוצרים שותפויות ארוכות טווח עם השותפים הטובים ביותר בתעשייה המספקים שירותים בתחומי השיווק ,היישומים ,התשתיות ,הייעוץ והענן במטרה
אחת :לתרום להצלחתם של לקוחותינו .ארגונים גלובליים ,בתי עסק מקומיים ומוסדות ממשלתיים פונים ל NetApp -ולמערכת השותפים שלנו כדי שנסייע
להם להפיק את הערך העסקי המרבי מההשקעות ב.IT -

כמה מהשותפים המובילים שלנו
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