Estudo de caso

IT SOLUTIONS

Objetivo
A infraestrutura de TI legada da Genia
era muito cara e complexa para manter e
dimensionar
Abordagem
Depois de avaliar várias opções, a
Genia selecionou a infraestrutura
hiperconvergente do HPE SimpliVity para
o ambiente de TI de próxima geração da
empresa

Provedor de serviços
hospedados melhora a
satisfação do cliente com o
HPE SimpliVity
O Genia substitui a implementação de TI
de vários fornecedores desconexos pelo
HPE SimpliVity

Questões de TI
• Proteção eficiente de dados; backup
e recuperação rápidos para todos os
aplicativos e serviços
• Agilidade no atendimento de TI
acelerado; crie VMs e abasteça novos
clientes em segundos
• Disponibilidade contínua; 100% de
tempo de atividade desde o início
Questões de negócios
• Administração simplificada; equipe de TI
liberada para inovação
• Economia superior; economia
significativa em despesas de capital e
despesas operacionais
• Baixos custos de armazenamento;
eficiência de dados de até 19,6:1

Desafio
Modernização, consolidação e proteção
de dados de infraestrutura
O provedor de serviços hospedados
dinamarquês Genia substituiu a
implementação de TI de vários fornecedores
desconexos pelo HPE SimpliVity. A solução
HPE SimpliVity simplifica as operações, reduz
os custos e melhora a proteção de dados para
os serviços de negócios principais.
A infraestrutura de TI legada do Genia —
uma coleção de soluções independentes
de computação, armazenamento e backup
com interfaces administrativas distintas —
era muito cara e complexa para manter e
dimensionar.

O provisionamento de novos clientes ou a
solução de problemas foi um esforço intensivo
em recursos e demorado. Para piorar a
situação, o provedor não conseguiu cumprir
suas metas de RPO/RTO usando sua solução
legada de proteção de dados Veeam.
Preocupado com a capacidade da empresa
de cumprir consistentemente seus objetivos
do acordo de nível de serviço, o CEO Kristian
Hansen decidiu dar uma nova olhada
no data center. Depois de avaliar várias
opções, incluindo as soluções da HPE e
VMware®, Hansen selecionou a infraestrutura
hiperconvergente do HPE SimpliVity para
o ambiente de TI de próxima geração da
empresa.
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Destaques do cliente

Solução

Soluções hiperconvergentes
HPE SimpliVity

Recuperação de desastres rápida
O HPE SimpliVity fornece um componente
expansível e modular de recursos x86
que oferece toda a funcionalidade da
infraestrutura de TI tradicional — incluindo
computação, armazenamento e recursos
de proteção de dados — em um único
dispositivo, com uma interface administrativa
comum. O Genia instalou dois sistemas HPE
SimpliVity em seus data centers primários e
secundários para garantir a disponibilidade
contínua do serviço e possibilitar uma
rápida recuperação de desastres para
aproximadamente 60% das VMs (máquinas
virtuais) do provedor. Com o tempo, o Genia
planeja expandir a implementação do HPE
SimpliVity para suportar clientes e serviços
adicionais.

Benefício
Data center moderno com desempenho e
confiabilidade inigualáveis
A eficiência de dados acelerada da
HPE SimpliVity ajuda o Genia a proteger
serviços de receita crítica e melhorar a
satisfação do cliente. “Com a Veeam não
conseguimos concluir nossos backups de
maneira confiável durante as janelas depois
da hora”, explica Hansen. “Com o HPE
SimpliVity, podemos fazer backup de VMs
em massa em apenas alguns segundos.
Na verdade, agora oferecemos aos clientes
uma variedade de opções de backup, criando
novas oportunidades de receita.”

E a recuperação de dados é tão rápida e
eficiente quanto o backup.“Nossos clientes
são frequentemente atingidos por ataques
de ransomware e malware”, diz Hansen.
“Com HPE SimpliVity podemos colocá-los em
operação novamente em minutos.”
A solução HPE SimpliVity também simplifica
as operações, liberando a equipe de TI
para trabalhar em tarefas mais estratégicas.
Os administradores de sistemas podem
provisionar novos clientes e acelerar os
serviços com apenas dois ou três cliques
do mouse usando o console familiar do
VMware® vCenter™.
Graças ao HPE SimpliVity, o Genia agora
desfruta de um data center moderno que
oferece desempenho, confiabilidade e
economia de custos incomparáveis.

Saiba mais em

hpe.com/info/simplivity

Cadastre-se para receber
atualizações
© Copyright 2017 Hewlett Packard Enterprise Development LP. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações
sem aviso. As únicas garantias dos produtos e serviços da Hewlett Packard Enterprise são as estabelecidas nas declarações de garantia
expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma parte deste documento deve ser interpretada como representando uma
garantia adicional. A Hewlett Packard Enterprise não se responsabiliza por omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste
documento.
a00007061ptl, junho de 2017

