
Efektivita IT – vyšší díky cloudu 

Přechodem na cloud můžete centralizovat své prostředky pro 
správu služeb IT. Přinese vám to vyšší efektivitu a nižší 

náklady.

Průměrná procentuální změna, kterou 
může firma očekávat

Buďte úspěšní a přejděte na cloud

Spravujte své sítě prostřednictvím jediné centralizované platformy 
zajišťující 99,9% dostupnost služeb. 

NCloud Nebula bude růst spolu s vaší firmou díky modelu SaaS a 
nabízí bezobslužné nasazení a zřizování k okamžitému 

zprovoznění služeb.
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Jste připraveni se posunout?
Váš cloud. Vaše firma.

Efektivita 
procesů 

+18.80%
+

2020

2018

Více než 60 % firem očekává, že 
nejméně polovina jejich infrastruktury 
bude založena na cloudu.

Podíl bezdrátových zařízení na 
síťovém provozu bude činit 61 %.

Tržní příležitosti spravovaných služeb 
dosáhnou hodnoty 256 miliard USD.

Trh s cloudově spravovanou infrastrukturou 
sítě WLAN vzrostl od roku 2013 o 38,8 %.
(ve srovnání s pouhými 11 % pro trh s infrastrukturou sítě WLAN 
celkově)

Hodnota cloudové infrastruktury poskytované „jako služba“ (IaaS) 
se oproti roku 2016 více než zdvojnásobila na 44 miliard USD

Podíl modelu "software jako služba" (SaaS) oproti tradičnímu 
nasazení softwaru přesáhne 25 %

62%
Vzdálená správa 
sítě WLAN 

Škálovatelnost 
pro více zařízení 

53%

Rychlejší správa 
– aktivace funkcí 

46%Přechod od
kapitálových výdajů
na provozní výdaje 

27%

Elimination
 of WLAN controllers

27%

Váš cloud. Vaše firma.

TJe třeba rychle jednat, aby přechod na cloud přinesl
rychleji obchodní výsledky.

Síťoví technici přecházejí na cloudově spravovanou
síť z následujících důvodů:

Vzestup cloudově 
spravovaných sítí.

Proč cloudově spravovaná síť?

Přecházení na cloud je nyní na vzestupu, a tak je logické položit 
si otázku: Potřebuje být vaše firma v cloudu?

Tady je pro to několik důvodů…

- - -
Náklady na údržbu IT 

-16.76%

Provozní náklady 
-16.18%

Výdaje na IT 
-15.07%


