
Efektivita IT sa s cloudom zvýši 

Zavedením cloudu môžete centralizovať zdroje na správu služieb v 
oblasti IT, čím zvýšite efektivitu a znížite náklady.

Priemerná zmena v percentách, ktorá sa 
dá v podnikaní očakávať

Buďte úspešný a migrujte na cloud

Spravujte svoje siete prostredníctvom jedinej centralizovanej 
platformy so zaistenou 99,9 % funkčnou prevádzkou. 

Nebula bude rásť popri vášmu podnikaniu vďaka modelu SAAS a 
rozbehne sa pomocou nasadenia bez interakcie a poskytovania.

State of cloud infographic: Cloud computing stats for CIOs, IT execs; Search CIO, 2016 
Roundup of Cloud Computing Forecasts and Market Estimates; Forbes, 2016
Digital Business, Rethinking Fundamentals
Cloud-managed wireless: Why network engineers love it; Search Networking, Tech-
Target As WLANs grow, so does the need for wireless networks; Search Networking, 
TechTarget, 2015 Vanson Bourne report: The Business Impact of the Cloud

11 Advantages of Cloud Computing and How Your Business Can Benefit; Skyhigh The 
Risky Business of Outdated Technology; Abacus Next
In-depth: Have resellers been helped in cloud transition?; MicroScope
10 Must-watch IaaS cloud trends for 2017; Network World
PaaS market set to reach $14 billion by 2017, IDC says; InfoWorld
Roundup of Cloud Computing Forecasts and Market Estimates, Forbes, 2016

Je vaša firma
pripravená vzrásť?
Váš cloud. Vaša firma.

Efektivita 
procesov 

+18.80%
+

2020

2018

Viac ako 60 % podnikov očakáva, že aspoň 
polovica ich infraštruktúry bude založená na 
cloude.

Bezdrôtové zariadenia budú 
uskutočňovať 61 % sieťových prenosov.

Príležitosti v oblasti správcovských služieb 
dosiahnu obrat 256 miliárd USD.

Trh s infraštruktúrou WLAN spravovanou v 
cloude vzrástol od roku 2013 o 38,8 %

(v porovnaní s trhom s infraštruktúrou WLAN, ktorý celkovo vzrástol 
iba o 11 %)

Cloud computing „ako služba“ zaznamenal od roku 2016 
viac ako dvojnásobný nárast na 44 mld. USD

Zastúpenie riešení SaaS presiahne v porovnaní s 
tradičným nasadením softvéru viac ako 25 %

62%
Vzdialená
správa WLAN  

Rozšíriteľnosť na
ďalšie zariadenia  

53%

Rýchlejšia aktivácia
správcovských funkcií 

46%Prechod z
kapitálových na
prevádzkové výdavky 

27%

Eliminácia
ovládačov WLAN  

27%

Váš cloud. Vaša firma.

Rýchlosť je nanajvýš dôležitá a zavedenie
cloudu zlepší výsledky podnikania.

Sieťoví technici zaviedli cloudové spravované
siete z nasledujúcich dôvodov:

Vzostup cloudových
spravovaných sietí.

Prečo práve cloudová spravovaná sieť?

Keďže inštalácie cloudu neustále vzrastajú, 
dôležitá otázka je: Potrebuje vaša firma cloud?

Nižšie uvádzame niekoľko dôvodov, prečo by ho mohla využiť.

- - -
Náklady na údržbu IT 

-16.76%

Prevádzkové náklady 
-16.18%

Výdavky na IT 
-15.07%


