
Wydajność zasobów IT
– wzrost dzięki chmurze 

Przejście na chmurę pozwala scentralizować zasoby wykorzystywane 
dla zarządzania usługami IT, co przełoży się na wzrost Twojej 

wydajności oraz zmniejszenie kosztów, które ponosisz.

Średnia zmiana procentowa, 
której firma może oczekiwać

Odnoś sukcesy i przejdź na chmurę
Zarządzaj swoimi sieciami za pośrednictwem jednej 

scentralizowanej platformy, która jest dostępna przez 99,9% czasu. 

Rozwiązanie Nebula będzie rozwijało się wraz z Twoją firmą w 
oparciu o model SAAS i zostanie wprowadzone w oparciu o 

wdrożenie i udostępnienie bezkontaktowe.
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Jesteś gotowy?
Twoja chmura. Twój biznes.

Wydajność 
procesów 

+18.80%
+

2020

2018

Więcej niż 60% przedsiębiorstw oczekuje, że 
co najmniej połowa ich infrastruktury będzie 
bazować na chmurze.

Urządzenia bezprzewodowe będą 
generować 61% ruchu sieciowego.

Rynek usług zarządzanych będzie wart 
256 mld USD.

Rynek infrastruktury WLAN zarządzanej przez 
chmurę powiększył się od 2013 r. o 38,8%

(W porównaniu do zaledwie 11% dla ogółu rynku infrastruktury WLAN)

Wartość przetwarzania w chmurze „jako usługi” wzrasta 
ponad dwukrotnie od roku 2016 do 44 mld USD

Udział usług SaaS w porównaniu z tradycyjnymi 
wdrożeniami oprogramowania wzrośnie do ponad 25%

62%
Zdalne zarządzanie
siecią WLAN 

Skalowalność pod kątem
większej liczby urządzeń 

53%

Szybsza aktywacja
funkcji zarządzania 

46%Przejście z modelu
zarządzania CAPEX
na OPEX 

27%

Eliminacja
kontrolerów WLAN 

27%

Twoja chmura. Twój biznes.

Potrzeba zwiększenia tempa jest bezsprzeczna,
a przejście na chmurę zapewni firmie lepsze wyniki – szybciej.

Inżynierowie odpowiedzialni za sieci przeszli na sieci
zarządzane przez chmurę z następujących powodów:

Powstanie sieci zarządzanych
przez chmurę.

Jaki jest cel sieci zarządzanych przez chmurę?

Ponieważ rozwiązania oparte o chmurę wprowadzane są coraz częściej 
należy zadać sobie pytanie – czy Twoja firma musi znaleźć się w chmurze?

Oto kilka powodów…

- - -
Koszty konserwacji zasobów IT 

-16.76%

Koszty operacyjne 
-16.18%

Wydatki na zasoby IT 
-15.07%


