
Az IT hatékonyságának javítása
 – Növelés a felhővel 

A felhőalapú megoldások alkalmazásával központosíthatja az 
erőforrásait az IT-szolgáltatásainak felügyeletéhez, és így növelheti a 

hatékonyságot, illetve csökkentheti a költségeket.

Egy vállalkozás számára várható 
átlagos változás százaléka

Legyen sikeres, és váltson felhőalapú
 megoldásokra

A hálózatait egyetlen, központosított, 99,9%-os rendelkezésre állású 
platformmal felügyelheti. 

A Nebula a szolgáltatott szoftver (SaaS) modellel a vállalkozásával 
együtt bővül, és a beavatkozás nélküli telepítéssel és kiszolgálással 

pillanatok alatt üzembe helyezheti rendszerét.
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Készen áll a felemelkedésre?
Az Ön felhője. 
Az Ön vállalkozása.
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A vállalatoknak több mint 60%-a azzal 
számol, hogy infrastruktúrája legalább 
felerészben felhőalapú lesz.

 A hálózati adatforgalom 61%-a vezeték 
nélküli eszközökön fog zajlani.

A felügyelt szolgáltatások 256 milliárd 
dolláros értéket fognak képviselni.

A felhőben felügyelt WLAN-infrastruktúra piaca 
38,8%-kal nőtt 2013 óta.

(Szemben a teljes WLAN-infrastruktúra piacának 11%-os 
növekedésével)

A „szolgáltatott” felhőalapú informatika által 
képviselt piaci érték 2016 óta több mint duplájára, 44 
milliárd dollárra emelkedik

A szolgáltatott szoftverek (SaaS) hagyományos 
szoftverekhez viszonyított piaci részesedése 25% 
fölé emelkedik
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Az Ön felhője. Az Ön vállalkozása.

A sebesség iránti igény létfontosságú, és a felhőalapú megoldások
alkalmazása jobb üzleti eredményekhez vezet – gyorsabban.

 A hálózati mérnökök a következő okok miatt
alkalmazzák a felhőalapú hálózatkezelést:

A felhőalapú hálózatkezelés
felemelkedése.

Miért érdemes felhőalapú
 hálózatfelügyeletet használni?

Ahogy a felhőalapú szolgáltatások egyre elterjedtebbé válnak, fel kell 
tennie magának a kérdést, hogy szükséges-e a vállalkozásának 

infrastruktúráját a felhőben tárolnia?
Íme néhány ok, amiért érdemes...
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