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Bezproblémové propojení s veřejným 
cloudem pomocí řešení Dell EMC Cloud 
Storage Services

Firmy všech velikostí potřebují rozšířit 
svou místní infrastrukturu do veřejného clou-
du. To jim umožní např. obnovu informač-
ních systémů po havárii, testování a vývoj 
nebo analýzy dat. Na jejich podporu dopl-
ňuje společnost Dell Technologies svou na-
bídku o nové řešení Dell EMC Cloud Sto-
rage Services.

Řešení Cloud Storage Services rozšiřu-
je datová centra zákazníků do cloudu tak, 
že umožňuje využívat úložiště Dell EMC 
– přímo propojené s výpočetními prostřed-
ky veřejného cloudu – jako službu. Posky-
tovatel spravované služby přivádí za tímto 
účelem vysokorychlostní připojení s nízkou 
latencí z veřejného cloudu přímo do systé-
mů Dell EMC Unity, PowerMax a Isilon ve 
svém datovém centru. Zákazníci proto mo-
hou využívat výhody odolného, trvalého 
úložiště od společnosti Dell EMC použité-
ho souběžně s veřejným cloudem a získat 
tak pružnost díky možnosti využívání ně-
kolika druhů cloudů. Zákazníci společnos-
ti VMware mohou využívat řešení automa-
tizovaného zotavení po havárii jako služby 
(DRaaS) v rámci nabídky VMware Cloud 
on AWS, která poskytuje bezproblémové 
řešení zotavení po havárii v cloudu na pod-
nikové úrovni, s průběžnými platbami po-
dle používání.

Platforma Dell EMC PowerProtect pro 
flexibilitu a integrovanou inteligenci

V roce 2018 narostl průměrný objem dat, 
která organizace spravovaly, v celosvětovém 
měřítku v porovnání s rokem 2016 o 569 %. 
IT oddělení nedokážou předvídat, jak velký 
objem dat budou muset v průběhu dvou nebo 

Obr. 4. Úložiště Dell EMC IDPA DP4400 je vhodné pro malé 
a střední firmy

tří let chránit a spravovat, a proto potřebují 
flexibilitu a škálovatelnost na nové úrovni. 
Jako přední firma v oboru zařízení navrže-
ných pro zálohování a softwaru pro replikaci 
a ochranu dat společnost Dell EMC organi-
zacím pomáhá chránit, spravovat a obnovovat 
data v jakémkoliv rozsahu a prostředí (míst-
ním nebo virtualizovaném prostředí nebo ve 
veřejném cloudu), a proto představila nová 
řešení pro správu dat založená na platformě 
Dell EMC PowerProtect Software a multidi-
menzionálním zařízení Dell EMC PowerPro-
tect X400 (obr. 3).

Platforma Dell EMC PowerProtect Soft-
ware zajišťuje ochranu, replikaci a opětov-

né používání dat a nabízí funkce pro sprá-
vu v modelu SaaS a samoobslužné funkce, 
které jednotlivým vlastníkům dat umožňují 
nezávisle řídit operace zálohování a obno-
vení. Zákazníci společnosti VMware získa-
jí moderní a jednoduché řešení správy dat 
pro svá prostředí vSphere, včetně automa-
tizovaného zálohování a obnovení na zá-
kladě zásad a integrace s řešením vReali-
ze Automation.

Zařízení Dell EMC PowerProtect X400 
pro správu dat, které je dostupné v hybrid-
ní nebo výhradně flashové konfiguraci, nabí-
zí flexibilitu vertikálního škálování prostřed-
nictvím rozšiřování místní kapacity spolu 
s výpočetním výkonem a kapacitou posky-
tovanou horizontálním škálováním. Zařízení 

PowerProtect X400 je také první řešení pro 
správu dat od společnosti Dell EMC, které 
s využitím strojového učení inteligentně za-
jišťuje vyrovnávání zatížení tak, aby umisťo-
vání chráněných dat bylo co nejefektivnější 
a nákladově nejvýhodnější.

Zařízení Dell EMC Integrated Data 
Protection Appliance umožňující zvolit si 
správnou velikost řešení na ochranu dat

Pro malé a středně velké firmy, které chtě-
jí vylepšit ochranu dat s použitím integrova-
ného zařízení, je určeno zařízení Dell EMC 
Integrated Data Protection Appliance (IDPA) 

DP4400 (obr. 4) ve verzi s ka-
pacitou 8 až 24 TB. Tato verze 
zařízení IDPA DP4400 s nižší 
kapacitou je ideální pro menší 
organizace a vzdálené poboč-
ky. Současně stále umožňuje 
zvýšit kapacitu až na 96 TB 
prostřednictvím zakoupení li-
cenčních kódů a sady pro up-
grade.

Služby divize Dell Technologies Services 
pro datová centra

Divize Dell Technologies Services posky-
tuje celou škálu doplňkových špičkových slu-
žeb s cílem pomoci zákazníkům získat jisto-
tu, že jim jejich investice do řešení Dell Tech-
nologies budou přinášet maximální hodnotu. 
Specialisté na služby poskytují strategické 
poradenství a odborné technologické znalosti, 
které urychlují návratnost investic a umožňu-
jí dosáhnout maximální efektivity architektu-
ry úložiště a ochrany dat a provozu v prostře-
dích s několika cloudy.

(Dell Technologies)
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y   Společnost Advantech 
popularizuje svou 
softwarovou platformu 
WISE-PaaS 

Společnost Advantech dosáhla díky dů-
razu na softwarové i hardwarové produkty 
IIoT v období dvou po sobě následujících 
let (2017 až 2018) celosvětově dvoucifer-
ného růstu. Pro budoucí rozvoj klade vel-
ký důraz na popularizaci své softwarové 
platformy pro IoT WISE-PaaS. Sdílením 
této platformy se svými partnery chce do-
sáhnout unikátní přidané hodnoty ke svým 
hardwarovým produktům pro IoT. Sou-

časně pokračuje v integraci interních i ex-
terních zdrojů pro posílení této platformy. 
Společnost očekává další rozšiřování IIoT 
v různých oblastech průmyslu a platforma 
WISE-PaaS může být katalyzátorem pro 
získávání nové hodnoty ze zařízení IoT in-
stalovaných v provozu.

Allan Yang, Chief Technology Officer 
společnosti Advantech, na setkání s novináři 
a analytiky řekl, že cílem firmy je získat do 
konce roku 2021 více než jeden tisíc uživatelů 
a partnerů platformy WISE-PaaS: „V mnoha 
oblastech, jako jsou chytré továrny, energeti-
ka, ochrana životního prostředí, zdravotnictví 
a chytrá města, investovala společnost Advan-
tech do strategických integrátorů IoT, aby se 

stali partnery a integrátory softwaru a hard-
waru na platformě WISE-PaaS a urychlili tak 
třetí vlnu růstu v oboru IoT.“

Miller Chang, prezident pro embedded 
IoT společnosti Advantech, sdělil, že společ-
nost se kromě nabídky hardwarových desek 
a modulů soustředí na rozšíření služeb, jako 
jsou výzkum, vývoj a konstrukční práce s vy-
sokou připadnou hodnotou.

Podle Lindy Tsai, prezidentky pro IIoT 
společnosti Advantech, se trh v oblasti IIoT 
dále rozšiřuje. Z krátkodobého hlediska sice 
může být postižen očekávanými hospodář-
skými problémy v Čínské lidové republice, 
ovšem vývoj to nezastaví a dlouhodobý glo-
bální trend bude pozitivní. (Bk)


