
BT verimliliği - Bulut ile artırın 

Bulutu benimseyerek, BT hizmetlerini yönetmek için kaynağınızı 
merkezileştirebilir ve verimliliğinizi artırırken maliyetlerinizi 

azaltabilirsiniz.

Bir işletme için beklenebilecek
ortalama % değişim

Başarılı ol ve buluta geç

Ağlarınızı %99,9 kesintisiz çalışma süresi ile desteklenen tek bir 
merkezileştirilmiş platform üzerinden yönetin. 

Nebula, bir Hizmet-Olarak-Yazılım modeli ile işiniz ile birlikte 
büyüyecek ve tak-çalıştır sistemi kullanarak ayağa kalkma ve 

çalışma sağlayacak.
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Yükselişe geçmeye
hazır mısınız?
Sizin Bulutunuz. Sizin İşiniz.
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+18.80%
+

2020

2018

İşletmelerin%60'dan fazlası, altyapılarının en 
az yarısının bulut tabanlı olmasını 
beklemektedir.

Kablosuz cihazlar ağ trafiğinin %61'ni 
oluşturmaktadır.

Yönetilen hizmetlerin fırsatı 256 milyar 
dolar olacaktır.

Bulut ile yönetilen WLAN altyapısı pazarı 
2013'ten beri %38.8 büyümüştür 

(Genel itibariyle sadece %11 olan WLAN altyapı pazarına kıyasla)

Bir "hizmet olarak" bulut bilişim, 2016 yılından bu yana 
değerini iki kat artırarak 44 milyar $ olmuştur

Geleneksel yazılım sistemine karşı 
hizmet-olarak-yazılım penetrasyonu %25'in 
üzerinde

62%
WLAN'ın 
uzaktan yönetimi   

Daha fazla cihaz
için ölçeklenebilirlik   

53%

Daha hızlı yönetim
özelliği aktivasyonu 

46%Sermaye masrafından
işletme giderine geçiş  

27%

WLAN kontrol
cihazlarının
ortadan kaldırılması   

27%

Sizin Bulutunuz. Sizin İşiniz.

Hıza duyulan ihtiyaç hayati önem taşımaktadır ve bulut
benimsemesi daha iyi iş sonuçlarını daha hızlı sunacaktır.

Ağ mühendisleri, bulut ile yönetilen ağı aşağıdaki
nedenlerden dolayı benimsemektedir:

Bulut İle Yönetilen
Ağın Yükselişi.

Neden Bulut İle Yönetilen Ağ?

Buluta geçiş işletmeler için revaçtayken, sormanız gereken soru, işinizin 
bulutta olmasının gerekip gerekmediğidir.

İşte bazı nedenler...

- - -
BT bakım maliyeti 

-16.76%

İşletme maliyeti 
-16.18%

BT harcama  
-15.07%


