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Neztraťte vítr z plachet

Poskytujte nové produkty a služby rychleji. Přibližte se 
zákazníkům. Zajistěte vyšší produktivitu stále rostoucího počtu 
mobilních pracovníků. Vaše společnost je vystavena nebývalému 
tlaku, aby inovovala své produkty. Je však vaše stávající IT 
infrastruktura připravena na rozšíření vašich obchodních cílů? 

V nové éře mobilních zařízení a cloudu exponenciálně rostou 
požadavky podniků na informační technologie. Musíte být 
schopni spravovat miliardy nových mobilních uživatelů a miliony 
nových aplikací a služeb, a udržet přitom co nejnižší náklady. 
Je potřeba zásadně změnit celé paradigma IT. Vaše organizace 
bude muset přejít k softwarově defi novanému přístupu a 
k modelu  IT jako služba (IT-as-a-service – ITaaS), aby mohla 
nabízet cenově efektivní a konkurenceschopné služby interním 
i externím zákazníkům.

Umožněte pracovníkům IT oddělení lépe podporovat uživatele
Model IT jako služba přináší vašim zákazníkům, zaměstnancům i oddělení informačních 
technologií lepší možnosti. Tento model umožňuje přizpůsobit poskytování služeb IT. 
Současně minimalizuje režijní náklady, nutnost školení a další potřebné postupy související 
s technologiemi a umožňuje dosáhnout maximální pružnosti, fl exibility, reakceschopnosti 
a ovladatelnosti IT. Model ITaaS zabrání zahlcení vašeho týmu IT pracovníků rutinními 
požadavky a umožní mu proaktivně spolupracovat na rozvoji vaší oragnizace/podniku. 
Informační technologie jako strategický zprostředkovatel služeb dokážou efektivněji splňovat 
požadavky a pomáhají společnosti udržet si náskok před konkurencí. Jak však můžete zvýšit 
pružnost obchodní činnosti a zisk, aniž by to vedlo k vyšším nákladům?

Rychlejší růst vašeho podniku 
Společnost VMware je průkopníkem na poli virtualizace, jež tvoří základ technologie cloud 
computing a umožňuje podnikům inovovat a prosperovat a zároveň ušetřit miliardy dolarů. 
Software pro virtualizaci a automatizaci VMware® funguje v celém datovém centru a virtuálním 
pracovním prostředí, takže dokáže od základu zjednodušit prostředí informačních technologií, 
aby vám pomohl dosáhnout vašich jedinečných obchodních cílů. 

Infrastruktura VMware je základem největších a nejúspěšnějších privátních, veřejných 
a hybridních cloudových prostředí na světě. Více než 500 000 zákazníků důvěřuje softwaru 
VMware, že jim pomůže snížit náklady, dramaticky zvýšit pružnost fungování a současně 
zachovat kontrolu nad jejich IT prostředími a dosáhnout výrazně lepších obchodních výsledků. 
Řešení společnosti VMware umožňují efektivní, spolehlivé a bezpečné zavedení modelu 
„IT jako služba“ bez jakýchkoli kompromisů, a to v libovolné aplikaci nebo cloudu a s využitím 
nejrozsáhlejšího ekosystému partnerů v oboru.

Vydejte se s VMware za úspěchem >
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Cesta k softwarově defi novanému 
podniku 
Pokud vaše fi rma naváže spolupráci se společností VMware a rozsáhlou partnerskou 
sítí VMware Partner Network, vydá se na cestu postupného vývoje, během kterého 
vznikne z její tradiční IT infrastruktury pružnější a efektivnější virtualizované prostředí 
využívající technologie cloud computingu. Pomocí řešení od společnosti VMware 
dokážete lépe využít potenciál svých investic do informačních technologií a zajistit 
pro ně strategičtější využití. 

Společnosti obvykle virtualizaci infrastruktury zavádějí, aby konsolidovaly své investice 
a snížily své náklady. Řada z nich poté virtualizuje důležité aplikace a vytvoří si strategii, 
jak využít automatizaci a nástroje pro vyšší úroveň správy k rozšíření virtualizace 
z výpočetní platformy do zbývajících částí infrastruktury (úložiště, síťové prvky 
a zabezpečení). Sníží tím provozní náklady a zvýší kvalitu poskytovaných služeb. 
Vaše společnost však musí své virtualizační úsilí zaměřit všemi směry. Jedině tak 
bude moci plně využít skutečnou užitnou hodnotu modelu „IT jako služba“ a stát se 
softwarově defi novaným podnikem.

Produkce IT

181 %

Podniková produkce

192 % 229 %

IT jako služba

Postupným přechodem mezi jednotlivými fázemi virtualizace dosahují společnosti vyšší návratnosti investic.1 

vyšší reakceschopnost na požadavky na IT

30 % úspora času zaměstnanců potřebného na provoz a vývojA současně 

⅔ větší rozpočet než méně 
vyspělá konkurenční řešeníSchopnost zajistit téměř o 

50 % z rozpočtů na inovaceInvestice 

26 % díky novým aplikacím a IT službámZvýšení zisku o

37 %o

Společnosti dodávající IT jako službu získají nemalé výhody, protože se svým fungováním výrazně 
liší od konkurence.2   

Vykročte do budoucnosti s jistotou >

Třífázový vývoj IT na 
cestě k poskytování IT 
jako služby zajistí fi rmám 
návratnost investic.

1  VMware. „Evoluce IT: dnes a zítra – poznatky z průzkumu společnosti VMware z roku 2013: 
Cesta k modelu ‚IT jako služba‘.“ Srpen 2013.

2  Tamtéž.

Fáze I
Úspora/konsoli-
dace kapitálových 
výdajů

Fáze II
Úspora pro-
vozních nákladů
Kvalita služeb
Zdokonalení
Spolehlivost

Fáze III
Pružnost/automatizace

Produkce IT

Podniková produkce

IT jako služba
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Stavějte na prověřených základech  
Společnost VMware před více než deseti lety představila virtualizační platformu 
VMware vSphere®, která podnikům pomáhá zjednodušit IT a snížit související náklady. 
Nyní se pyšní třetím místem na seznamu nejinovativnějších společností světa 
sestaveného magazínem Forbes.3 Technologie společnosti VMware a jejích partnerů 
umožňují rychlejší a snadnější zajišťování aplikací a zdrojů, čímž zvyšují pružnost 
fungování IT a obchodní činnosti. Usnadňují řízení IT, neboť prostřednictvím softwaru 
poskytují elastický fond zdrojů výpočetního výkonu, úložišť a síťových prvků. Navíc 
odstraňují provozní nedostatky, takže vaše fi rma může konečně přidělit stávající IT 
zdroje dosud používané při údržbě na vývoj inovací důležitých pro podnik. 

Každý, kdo se spoléhá na technologie, ví, že se vše neustále mění. Proto společnost 
VMware a její rozsáhlá síť partnerů nabízejí praktický a evoluční přístup, jenž urychlí 
fungování IT v éře mobilních zařízení a cloudu. Společnost VMware a její partneři 
udávají směr vývoje v oblasti softwarově defi novaného podniku – od datových 
center až po virtuální pracovní prostředí:

Softwarově defi nované datové centrum – rozšíření výhod virtualizace serverů 
z hlediska nákladů a provozu na veškerou infrastrukturu datového centra 
(výpočetní prostředky, síťové prvky, zabezpečení a úložiště) pomocí přístupu 
s otevřenou architekturou a také s využitím automatizace umožňující informačním 
technologiím držet krok s fungováním podniku.

Hybridní cloud – společný model správy, orchestrace, síťové infrastruktury 
a zabezpečení, který bez problémů rozšiřuje datové centrum do cloudu 
a podporuje stávající i nové aplikace, čímž zvyšuje pružnost fungování.

 Mobilita – přináší fi rmám svobodu, fl exibilitu a výhody pro správu, které skýtá 
virtualizace a které jsou nutné pro podporu mobilních pracovníků s více zařízeními.

Nová role IT: IT jako služba

Virtuální pracovní prostředí
Správa přístupu ke službám, aplikacím a datům z každého zařízení

Privátní cloudy Veřejné cloudy

Softwarově definované datové centrum
Virtualizace celého datového centra

Hybridní cloud
Snadné rozšíření datového centra do veřejného cloudu

Správa a automatizace

Úložiště a dostupnost Výpočetní systémy Síť a zabezpečení

Společnost VMware nabízí kompletní řešení pro cloud zahrnující technologii, služby a asistenci pro 
vytvoření, provozování a správu cloudu a zajištění potřebného personálu.

Rozvíjejte IT a umožněte zavedení modelu „IT jako služba“ >

3  Forbes. „Nejinovativnější společnosti na světě.“ 14. srpna 2013.

Společnosti v žebříčku 

Fortune 100 a malé 

i střední fi rmy investují 

do komplexních řešení 

společnosti VMware pro 

virtualizaci, automatizaci 

a správu s cílem posunout 

ekonomickou strukturu 

IT na vyšší úroveň. 

Jde o krok od prostého 

udržování stávajících 

činností směrem 

k investicím do iniciativ, 

které zlepší konečné 

výnosy a pomohou splnit 

obchodní cíle.
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Nový pohled na infrastrukturu IT: 
softwarově defi nované datové centrum
Pokud vaše fi rma dosáhla díky virtualizaci serverů úspory nákladů, představte si, 
že může dosáhnout ještě dalších výhod tím, že rozšíří virtuální výpočetní výkon na 
všechny aplikace a posléze na úložiště a síť. Pokud ve spolupráci se společností 
VMware a její rozsáhlou sítí partnerů zavedete virtualizaci, získáte architekturu, 
technologie a služby potřebné pro softwarově defi nované datové centrum. 

Změna fungování 
úložiště podle 
požadavků aplikací

Automatizací správy 
lze uvolnit cenné zdroje

Rozšíření
virtuálních

výpočetních systémů
na všechny aplikace

Vyšší rychlost a efektivita
díky virtualizaci sítě

V softwarově defi novaném datovém centru je veškerá infrastruktura virtualizována a dodávána 
jako služba.

Rozšiřte virtuální prostředí a zvyšte svoji pružnost
Softwarově defi nované datové centrum je ideální řešení pro privátní, veřejný 
a hybridní cloud. Zavádí možnosti virtualizace a automatizace do všech služeb 
datového centra (úložiště, síť a zabezpečení) a zajišťuje tím dosud nevídanou 
efektivitu, pružnost a možnosti řízení. V tomto prostředí jsou důležité aplikace, 
databáze, aplikace pracující s objemnými daty a fyzický server nahrazený virtuální 
infrastrukturou. VMware vCloud® Suite a VMware vSphere® with Operations 
Management™ jsou ideální virtualizační platformy pro zavedení virtualizace 
ve všech aplikacích.

Změnou fungování úložiště snížíte náklady a zvýšíte výkon
Aplikace potřebují data a data musí být někde uložena. Proto společnost VMware 
a její přední partneři zabývající se technologií úložišť dodávají architekturu 
softwarově defi novaného úložiště sestávající ze tří komponent. Obsahuje řídicí 
vrstvu s danými pravidly. Pracovníci IT oddělení v ní mohou jednotlivým virtuálním 
strojům přidělovat zásady pro kapacitu a výkon a požadavky na dostupnost 
a případně tyto zásady aplikovat ve zbytku virtualizované infrastruktury. Další 
složkou je virtualizace datové vrstvy, která umožňuje pracovníkům IT oddělení 
vydělit a sdružit heterogenní funkce hlavní úložné infrastruktury a nabídnout je 
softwarově řízené řídicí vrstvě. Její poslední složkou je virtualizace datových služeb 
orientovaných na aplikace, které byly úzce navázány na hardwarová pole, aby bylo 
možné nabízet široké portfolio virtualizovaných datových služeb. 

Architektura softwarově 

defi novaného datového 

centra je ve svém 

oboru a mezi analytiky 

uznávána jako průlomová 

a společnost VMware 

je jejím průkopníkem. 

Pomáhá zajistit fungování 

automatizované 

infrastruktury pro 

libovolnou aplikaci 

a hardware, současný 

i budoucí.
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4  IDC. „Celosvětové podíly dodavatelů softwaru pro správu cloudových systémů v roce 2012.“ 
Mary Johnston Turner, červen 2013.

VMware Virtual SAN™ je prostředí, v němž je funkce hypervizoru rozšířena 
o vytváření fondů výpočetních systémů a úložiště s využitím místního úložiště 
a paměti fl ash jako nové vrstvy datového úložiště se sjednocenou strukturou. Nabízí 
úzkou integraci zásad s virtualizační vrstvou. A je odolné. Vysoce výkonné prostředí 
Virtual SAN využívá výhod místního úložiště a místního ukládání zapisovaných 
a čtených dat do mezipaměti ve virtuálním stroji, aby snížilo nákladnost a zvýšilo 
výkon úložiště, a to zejména v podnicích vyžadujících infrastrukturu virtuálních 
desktopů, připojení k pobočkám a úložiště splňující normu tier 3.

Vyšší rychlost a efektivita díky virtualizaci sítě
Jakmile úložiště přizpůsobíte požadavkům aplikací, můžete prostřednictvím 
virtualizace sítě a s ní spojené vyšší rychlosti a efektivity nabídnout svým 
zákazníkům a pracovníkům více možností. Pomocí abstrakce fungování sítě 
od používaného hardwaru můžete uvolnit zatížení infrastruktury fyzické sítě 
a zbavit pracovníky IT oddělení pomalých procesů provisioningu náchylných 
k chybám. Softwarově defi novaný model umožňuje změnit provoz sítě 
tak, aby byl naprogramovaný a automatizovaný, a pomáhá zvýšit pružnost 
fungování informačních technologií. 

Platforma VMware NSX™ podporuje všechny aplikace a systémy správy cloudu, 
všechny hypervizory a veškerý síťový hardware. Platforma NSX radikálně mění 
povahu síťových operací a informačních technologií vůbec, stejně jako se 
to v oblasti výpočetních systémů podařilo řešení VMware® ESX®. V důsledku 
virtualizace sítě s platformou NSX můžete nenásilně zrychlit zavádění aplikací, 
snížit kapitálové a provozní výdaje a změnit fungování sítě.

Přidělení zdrojů k inovacím díky automatizaci
Pro datové centrum budoucnosti je nezbytně důležité automatizované 
řízení provozu IT. Tradiční správa IT vytvářela sila informací a infrastruktury. 
Automatizovaná cloudová správa naopak nabízí praktické řídicí panely s různými 
zobrazeními. Informační technologie dokážou lépe řídit zabezpečení, soulad 
a rizika a zároveň zvyšovat hodnotu podniku. Automatizovaná řešení správy 
od společnosti VMware a jejích partnerů podporují více virtuálních strojů, 
více událostí a složitější interakce pomocí výkonných nástrojů založených 
na zásadách. Zjednodušují správu IT ve fyzické infrastruktuře, několika 
virtuálních prostředích a několika cloudech, čímž umožňují IT oddělením stát 
se strategickými partnery ostatních oddělení podniku, a nikoli pouze někým, 
kdo zavádí technologie. Rozsáhlost a komplexnost řešení VMware pro zavádění 
automatizace a zefektivňování správy IT je bezkonkurenční. Pracovníci IT oddělení 
v něm získají příležitost, jak skutečně zprostředkovávat služby v celé fi rmě. 
Analytická fi rma IDC nedávno oznámila, že společnost VMware dosáhla pozice 
jedničky na trhu s produkty pro správu cloudu.4

Softwarově defi nované datové centrum pomůže vašemu podniku posunout se 
kupředu, aniž by vaše aplikace zůstaly pozadu. Můžete převzít řízení z různorodých 
operačních systémů a předat je zpět do rukou pracovníků IT oddělení. Nejlepší na tom 
je, že můžete zvolit způsob virtualizace, který vaší organizaci přinese nejvíce výhod.

„Flexibilita 
a škálovatelnost 
umožněná naším 
privátním cloudem 
využívajícím řešení od 
společnosti VMware 
nám pomáhá řešit 
podnikové potřeby 
díky rychlejší dodávce 
důležitých aplikací 
a služeb. Naše investice 
do řešení pro správu 
cloudu od společnosti 
VMware nám 
umožňuje zjednodušit 
a automatizovat správu 
našeho cloudového 
prostředí. Díky této 
výkonné kombinaci 
dokáže společnost 
Columbia Sportswear 
reagovat na obchodní 
a tržní příležitosti rychleji 
než dříve.“ 

Fred Pond, viceprezident 
a ředitel pro informační 
technologie, Columbia 
Sportswear
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Dva způsoby dosažení obchodních cílů 
Nezáleží na tom, který ze způsobů si vaše fi rma/organizace zvolí, protože společnost VMware vám poskytne potřebná 
prověřená řešení, s nimiž změníte fungování infrastruktury informačních technologií. 

ZPŮSOB TECHNOLOGIE CLOUD COMPUTING ROZŠÍŘENÍ VIRTUALIZACE

Cílové fi rmy Firmy, které se rozhodnou kompletně zavést 
technologii cloud computing.

Firmy, které chtějí postupně získat více 
ze svého IT.

Výhody Zavedení úplného řešení VMware podporujícího 
softwarově defi nované datové centrum povede 
ke zlepšení výsledků. 

Díky samoobslužnému přístupu ke cloudovým 
službám a automatizaci provisioningu zvýšíte 
reakceschopnost IT na požadavky podniku. 

Nejlepší smlouvy o úrovni služeb (SLA) pro 
všechny aplikace, díky nimž si zajistíte ochranu 
před havárií, dodržování pravidel pro provoz 
a dodržování předpisů u všech zatížení. 

Zjednodušení a automatizace správy IT využívající 
zajišťování cloudových služeb, cloudové řízení 
provozu a cloudové řízení podniku. 

Dosažení všech výhod rozšíření virtualizace 
(viz další sloupec).

Nasazení řešení vSphere with Operations 
Management povede k rychlejšímu 
dosahování cílů a zdvojnásobení úspor 
na IT spojených s platformou vSphere. 

O 40 procent vyšší využití kapacity.5

Zvýšení stupňů konsolidace o 37 procent.6

Řešení Pokud chcete vybudovat privátní cloud, začněte se 
sadou vCloud Suite, jež obsahuje všechny klíčové 
součásti (infrastrukturu, správu, síťové prostředky 
a zabezpečení) pro jeho vytvoření a provoz. 
Zavedením platformy NSX a řešení Virtual SAN se 
sadou vCloud Suite dokážete rozšířit záběr cílů vaší 
fi rmy v oblasti IT jako služby. Tato řešení vám 
společně přinášejí vše potřebné k vybudování, 
provozu a údržbě úplného cloudového řešení 
založeného na otevřené architektuře softwarově 
defi novaného datového centra.

Další zdokonalení vlajkové virtualizační 
platformy společnosti VMware, vSphere 
with Operations Management, přidává 
funkce plánování kapacit, monitorování 
stavu a upozorňování. Tyto funkce 
umožňují uživatelům získat provozní 
informace o platformě vSphere a pomáhají 
najít nevyužitou kapacitu, správně 
přizpůsobit virtuální stroje, zlepšit míru 
využití a zvýšit stupně konsolidace. 
Optimalizujte kapacitu a rozšiřujte virtuální 
prostředí s jistotou a současně získejte 
přehled o stavu zařízení, čímž zvýšíte 
dostupnost a výkon. 

Jestliže chcete zvýšit pružnost obchodní činnosti a IT pomocí veřejného cloudu, s využitím řešení hybridního cloudu 
od společnosti VMware můžete snadno rozšířit své datové centrum do cloudu.

5  Management Insights. „Přínosy sady VMware vCenter™ Operations Management Suite™: Kvantifi kace přírůstkové hodnoty sady vCenter Operations Management Suite pro zákazníky 
řešení vSphere.“ Sonia Sheffi  eld, Jack Mandelbaum, září 2012.

6  Ze stejného zdroje.
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Dodávejte hybridní cloud
Pokud koncoví uživatelé a vedoucí pracovníci obcházejí informační technologie, aby 
zajistili služby na vyžádání od poskytovatelů cloudu třetích stran, může dojít k nárůstu 
celkových nákladů a ohrožení podniku. Výběrem prověřené služby hybridního cloudu 
může vaše fi rma efektivně překlenout rozdíly mezi očekáváními podniku a vedoucích 
pracovníků IT a zrychlit dosahování výsledků. 

Cloudové služby od společnosti VMware a více než 250 poskytovatelů služeb 
VMware vCloud® vám umožní snadný přenos aplikací mezi interními a externími 
umístěními, aniž byste se museli starat o kompatibilitu těchto aplikací nebo závislost 
poskytovatele služeb, což jsou časté problémy u jiných cloudových služeb. Výhody 
hybridního cloudu, jako jsou přesnost a kompatibilita, máte na dosah, aniž byste 
ohrozili své zabezpečení, spolehlivost provozu nebo výkon. Tato kompatibilita pomáhá 
s ochranou vašich stávajících investic do zdrojů a dovedností v oblasti informačních 
technologií a snižuje náklady a rizika.

Služba VMware vCloud® Hybrid Service™ je založena na architektuře softwarově 
defi novaného datového centra a vlastněna i provozována společností VMware nebo 
formou franšízy. Spojuje stávající aplikace a infrastrukturu s novými aplikacemi 
a pružností veřejného cloudu. Je dostupná na některých světových trzích a představuje 
nejlepší a nejrychlejší cestu do hybridního cloudu, jelikož umožňuje rychle a snadno 
rozšířit datové centrum do cloudu pomocí nástrojů a procesů, které už máte k dispozici. 
Není třeba přepisovat kód nebo měnit stávající aplikace. Služba vCloud Hybrid Service 
zvyšuje efektivitu fungování, podporuje zavádění aplikací kdykoli a kdekoli a nabízí 
možnosti snadné správy těchto aplikací v různých cloudech. Se službou vCloud Hybrid 
Service můžete snížit náklady spojené se zajišťováním, zrychlit uvádění produktů na trh 
a přinést více inovací. Dokážete s ní na trhu rychleji nabízet služby vytvářející výnosy. 

Tato služba díky tomu, že funguje v privátním cloudu vaší fi rmy a ve veřejném cloudu, 
splňuje čtyři základní požadavky hybridního cloudu:

•  Společná platforma pro správu a orchestraci – jediné rozhraní pro zajišťování, 
správu, automatizaci a nasazení vašich aplikací zajistí fi remním uživatelům snadný 
a pružný přístup k IT službám, aniž by bylo nutné změnit model fungování 
informačních technologií.

•  Jednotná síťová architektura – funkce pro snadné přenášení nebo sdružování 
zatížení v privátním a veřejném cloudu vás zbaví nutnosti časově náročných změn 
konfi gurace systému DNS nebo adres IP. 

•  Společný model zabezpečení – komplexní ochrana fungující ve všech cloudech 
snižuje rizika spojená s průniky přes několik bran fi rewall a zón DMZ a jinými útoky. 

•  Jedna linka podpory – jedno kontaktní místo pro podporu všech zatížení 
bez ohledu na to, kde se nachází, vám šetří čas a zbavuje vás mnohých potíží 
s informačními technologiemi.

Ať už zvolíte cloudové služby od společnosti VMware, nebo od partnera poskytujícího 
služby VMware vCloud, přístup společnosti VMware k hybridnímu cloudu z vašeho IT 
oddělení znovu učiní primárního zprostředkovatele služeb od různých poskytovatelů.  
Vaši pracovníci IT oddělení si zachovají potřebnou kontrolu, aby dokázali snižovat 
podniková rizika. Vy zase můžete uživatelům nabídnout možnost výběru.

„Služba vCloud 
Hybrid Service nám 
zajistí skvělé aktuální 
testovací prostředí, 
které lze snadno 
změnit na produkční.“ 

Colby Cousens, správce 
systémů, město Melrose, 
Massachusetts



-8-

Podpora pracovníků s různými zařízeními
V éře mobilních zařízení a cloudu se vaše infrastruktura informačních technologií 
musí vyvíjet, aby podporovala nové i budoucí požadavky. Proto se řešení společnosti 
VMware a jejích partnerů pro práci koncových uživatelů s počítači zabývají složitostí 
správy počítačů a nových mobilních zařízení a souvisejícími náklady.

Uživatelé v éře osobních počítačů obvykle přistupovali k aplikacím a datům 
uloženým ve stolních počítačích. Pracovníci IT se obvykle zaměřovali na fyzické 
zabezpečení desktopu a přístup k síti. Nyní uživatelé používají různá mobilní 
zařízení. Nosí si do práce nová zařízení – mobilní telefony, tablety a notebooky –, 
což přináší řadu nových výzev v oblasti informačních technologií.

VMware Horizon™ Suite je bezpečná mobilní podniková platforma, která vašemu 
IT týmu umožňuje podporovat koncové uživatele. Podporuje iniciativy v oblasti 
použití vlastních mobilních zařízení a virtuálního pracovního prostoru, aby oddělení 
informačních technologií dokázalo vždy uživatelům poskytnout to, co potřebují.

VMware Horizon Suite
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Katalog aplikací Desktop

orizon Suite

Data

Centrální správa, zabezpečení
a stanovení zásad, které
uživatelům automaticky
zprostředkovávají služby

Zjednodušení desktopů,
různorodých aplikací a dat

na centralizované služby

Umožnění flexibilního
přístupu pracovníků bez ohledu

na zařízení, místo a připojení

Horizon Suite je komplexní platforma pro mobilitu pracovníků.

Software Horizon Suite přináší vašemu podniku kompletní řešení, díky němuž 
dokážou koncoví uživatelé přistupovat ke svým datům, aplikacím a desktopům na 
vyžádání, a to z různých fi remních i osobních zařízení. Pomáhá splňovat potřeby 
rostoucího počtu mobilních pracovníků, aniž byste omezili možnosti řízení nebo 
zabezpečení informačních technologií. Sada Horizon Suite navíc zjednodušuje 
fungování informačních technologií, protože přetváří sila infrastruktury na 
zabezpečené spravované služby. 

Vytvořte si vlastní strategii >

„S prací na dálku 
nelze nakládat jako 
s výjimkou. Úspěch 
ve společnosti Jaguar 
Land Rover bude 
vyžadovat návrh 
systémů a zásad, 
které předpokládají, 
že každý pracuje 
mobilně a s využitím 
několika osobních 
zařízení, jež se připojují 
k místní i globální síti. 
Srdcem našeho řešení 
je sada VMware Horizon 
Suite. S její pomocí se 
nám podaří výrazně 
zefektivnit spolupráci 
a zvýšit produktivitu 
našich pracovníků po 
celém světě.“ 

Gordon McMullan, výkonný 
technologický ředitel, ředitel 
pro informační technologie, 
Jaguar Land Rover Automotive
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Přínosy díky praktickým zkušenostem 
Nezáleží na tom, zda právě s virtualizací začínáte, nebo zda své virtuální prostředí 
rozšiřujete. Profesionální služby VMware vám pomohou seznámit se s jedinečnými 
příležitostmi, které vám přinášejí řešení a technologie od společnosti VMware. 
Rozsáhlá paleta služeb VMware zahrnuje profesionální služby VMware a vybrané 
partnery pro dodávku služeb. Konzultanti a odborní poradci mají rozsáhlé praktické 
zkušenosti a bezkonkurenční odbornost na poli virtualizace a technologie cloud 
computing. Díky svým schopnostem pomohou vašemu oddělení IT s řešením 
technických, personálních, procesních a fi nančních aspektů modelu „IT jako služba“, 
aby vašim IT pracovníkům a podniku přinesl kladné, hmatatelné a skutečné výsledky.

Portfolio profesionálních služeb společnosti VMware nabízí následující:

•  Poradenské služby využívají pro urychlení informace získané ze srovnávacích 
testů a analýz fi nančního modelování k určení příležitostí k transformaci a vytvoření 
realizovatelných strategií a plánů pro oblast IT, které podporují vaše obchodní cíle.

•  Poradenské služby v oblasti technologií vytváří, rozšiřují a zdokonalují cloudová 
prostředí a optimalizují technologie společnosti VMware, postupy a fungování fi rem, 
čímž zajišťují pozitivní a skutečné výsledky. Předají vám praktické znalosti, díky nimž 
mohou být vaše týmy plně soběstačné.

•  Služby technických account manažerů průběžně zdokonalují vaše strategie 
a taktiky při postupném zavádění změn. Současně ve společnosti VMware prosazují 
vývoj řešení pro vaše potřeby a pomáhají zlepšit podporu pro projekty využívající 
produkty VMware.

•  Vzdělávací služby a certifi kační programy vám pomáhají získat znalosti, 
sebedůvěru a zkušenosti potřebné pro správu vašich informačních technologií.

Pokračujte v cestě k softwarově defi novanému podniku >�

-9-
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Změňte fungování s řešeními VMware 

Vaše společnost může s využitím stávajících investic 
do řešení VMware zrychlit informační technologie, 
splnit cíle k dosažení modelu „IT jako služba“ a přejít 
na model softwarově defi novaného podniku. Virtualizujte 
celou infrastrukturu datového centra pomocí otevřeného 
a softwarově defi novaného přístupu k architektuře. Budete 
moci poskytovat hybridní cloud bez nutnosti výběru mezi 
privátními a veřejnými cloudy nebo poskytovateli, využívat 
výhody virtualizace a podporovat své IT pracovníky a mobilní 
zákazníky i zaměstnance s různými zařízeními.
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Proč společnost VMware?
Zákaznicky prověřená řešení, která zajišťují nejnižší celkové náklady na vlastnictví 
– vSphere a vCloud představují nejdůvěryhodnější platformy pro virtualizaci 
a technologii cloud computing v oboru. Na technologie a služby společnosti VMware 
spoléhá více než 500 000 zákazníků, včetně všech společností z žebříčků Fortune 
500 a Fortune Global 100 a tisíců malých a středních podniků. Studie navíc prokázaly, 
že virtualizace s řešeními VMware zajišťuje nižší celkové náklady na vlastnictví 
než jiná řešení.

Nebývalá efektivita řešení navržených k virtualizaci celého datového centra – 
společnost VMware prostřednictvím virtualizace serveru a přístupu pojímajícího 
softwarově defi nované datové centrum optimalizuje informační technologie ve 
fyzickém datovém centru s využitím virtuálního desktopu způsobem, jaký dosud 
nebyl překonán. Nyní můžete virtualizovat, automatizovat a spravovat vše – aplikace 
a desktopy nebo rovnou celou infrastrukturu IT (servery, úložiště, síťové prvky 
a zabezpečení). Zvýšíte tím hodnotu podniku a snížíte rizika.

Větší pružnost IT s úplným zabezpečením, spolehlivostí a možnostmi řízení – 
software od společnosti VMware a jejích partnerů vám umožňuje spolehlivě rozšířit 
váš privátní cloud na hybridní cloud, aniž by bylo nutné přizpůsobovat operační 
systém. Účelově vytvořená platforma VMware zajišťuje bezproblémovou, spolehlivou 
a bezpečnou podporu všech zařízení v mobilním pracovním prostoru. Naše řešení 
překlenují rozdíly mezi podnikovými potřebami a potřebami v oblasti informačních 
technologií, díky čemuž se IT oddělení může stát strategickým zprostředkovatelem 
služeb pro celý podnik.

Spojení vizí a cílů – společnost VMware si je vědoma vašeho smíšeného prostředí, 
a proto dokáže reagovat na vaše požadavky různorodé infrastruktury založené na 
více platformách. Řešení společnosti VMware a jejích partnerů vám díky podpoře 
více cloudů umožňují provozovat jakékoli kapacitní zatížení, a to kdekoli. Pouze 
my nabízíme softwarové portfolio navržené pro privátní, veřejný a hybridní cloud 
computing, které řeší vaše potřeby týkající se libovolné aplikace, cloudu nebo zatížení, 
a to kdekoli.

Spojte se se společností VMware a radikálně zjednodušte IT. Virtualizujte a podporujte 
IT a své uživatele. Dovolte modelu „IT jako služba“, aby uvolnil ruce vašemu IT oddělení 
a umožnil mu stát se větším zdrojem inovací tím, že využije model softwarově defi novaného 
podniku k růstu výnosů a dalšímu strategickému zviditelnění vaší fi rmy na trhu.

Více se dozvíte na stránkách http://www.vmware.com/cz/

-11-
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Výsledky překračující očekávání
Společnost VMware jako hlavní uživatel svých vlastních produktů se zavazuje předávat 
dál poznatky, k nimž dospěla její interní skupina pro informační technologie pomocí 
zavádění technologií pro virtualizaci a správu cloudu, které řeší podnikové problémy. 
Výhod našeho privátního cloudu využívá téměř tucet interních týmů, aby dosáhly 
větší pružnosti a snížily své náklady. Seznamte se s jedním příkladem. 

Pracovníci IT oddělení ve společnosti VMware automatizují 
zajišťování aplikací v privátním cloudu
Tým aplikačních operací (AppOps) společnosti VMware v důsledku vzrůstající 
nespokojenosti a klesající produktivity mezi vývojáři podnikových aplikací použil 
privátní cloud založený na architektuře softwarově defi novaného datového centra 
k automatizaci provisioningu v rámci životního cyklu vývoje softwaru. K dosažení 
výsledků byla potřeba podpora a investice ze strany vedoucích pracovníků, které se 
staly hnacím motorem transformace architektury a provozu. Pracovníci IT oddělení 
přešli z tradičního prostředí datového centra do privátního cloudu a zavedli funkce 
cloudové správy a automatizace pro zajišťování komplexních řešení a vícefázových 
pracovních postupů. Rovněž se zbavili nutnosti manuálních lidských zásahů pomocí 
komplexního automatizovaného procesu plánovaného provisioningu.  

Řešení založené na privátním cloudu přineslo následující výrazné výhody: 

•  Zkrácení doby nutné k zajištění aplikačního prostředí z průměrně 4 týdnů 
na 36 hodin. Původním cílem bylo zkrátit tuto dobu na 24 hodin.

• Zvýšení produktivity 600 vývojářů až o 20 procent.

•  Zvýšení kapacity a kvality služeb, díky čemuž dokáže tým AppOps kladně 
reagovat na všechny projektové požadavky.

•  Úsporu ve výši 6 milionů dolarů ročně na podnikových nákladech na infrastrukturu 
a provozních nákladech.

•  Zlepšení kvality služeb, jelikož plánovaný provisioning umožňuje dosahovat 
pokaždé shodných výsledků.

Hlavní poznatek
Investice podnikového IT oddělení do pružnosti fungování ve snaze dosáhnout lepší 
reakceschopnosti na podnikové potřeby rovněž snížila náklady a zvýšila kvalitu služeb.

„Díky této schopnosti jsme dokázali zajistit 
skutečnou pružnost našeho modelu 
poskytování služeb.“

Job Simon, viceprezident pro strategii a infrastrukturu IT, VMware
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