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PREDSTAVITEV

Strežniki HP ProLiant: investicija v uspešno poslovanje

S prihranki do dolgoročne rasti
..Razumevanje

vloge informacijskih tehnologij v podjetjih se nenehno spreminja.

Tehnološka

infrastruktura je vse bolj neločljivo

povezana s poslovno uspešnostjo organizacije in sedaj je bolj kot kdajkoli prej pomembno, da sledi poslovnim gibanjem podjetja..

Ponudba vodilnih ponudnikov informacijskih
tehnologij odgovarja prav na te izzive. Trende
nesistematičnih vlaganj v IT so zamenjale dinamične rešitve, ki težijo h konvergenci informacijske infrastrukture v podjetjih. Konvergenca infrastrukture je sodoben pojem, ki ga je v svoj
ponudbeni portfelj prva vključila družba HP, njeno bistvo pa je funkcionalna in stroškovna fleksibilnost IT rešitev, ki jih podjetja uvedejo v poslovanje. V družbi HP so namreč prepričani, da je
lahko prav takšna fleksibilnost neprecenljiva poslovna prednost, ki jo lahko podjetja unovčijo v
času rasti in razvoja. Nova paradigma vlaganj v
IT temelji na dejstvu, da sodobne tehnologije
sproščajo IT resurse, ki jih lahko podjetja namenijo v poslovne inovacije in razvoj, medtem ko
so rigidne in zastarele informacijske strukture
brezno brez dna za finančna sredstva, namenjena njihovemu vzdrževanju in upravljanju.

Sodobna tehnologija
za optimalne rezultate

Splet integriranih IT rešitev družbe HP vključuje
strojno in programsko opremo ter poslovne
storitve, s katerimi lahko organizacije modernizirajo svoje informacijske procese v skladu z lastnimi poslovnimi gibanji in trendi. Na ta način
lahko vzpostavijo informacijsko infrastrukturo, ki
jo bo moč prilagajati aktualnim poslovnim potrebam. Vse več odločevalcev namreč prepoznava, da je funkcionalna in stroškovna fleksibilnost informacijske infrastrukture ključna za dolgoročni uspeh njihovega podjetja, saj omogoča
učinkovit nadzor nad stroški vzdrževanja in
upravljanja IT. »Svojim strankam nudimo rešitve
po njihovi meri, da bi jim zagotovili najboljši donos investicije v IT ter potrebne tehnološke temelje za njihovo rast in razvoj,« dodaja Jure Pančur, vodja področja za standardne rešitve v HP
Slovenija.

www.hp.com/si/zlata_priloznost
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Računalniške novice

Strežniki za rastoča podjetja
Del aktualne ponudbe družbe HP so ob »vročih« strežnikih HP ProLiant ML350 G6 tudi strežniki HP ProLiant ML150 G6, ki jih odlikujejo
odlična cenovna dostopnost in vrhunske teh-

HP V1810-24G Switch
• v rata: 22x auto-sensing 10/100/1000 in
2x dvofunkcijska; lahko so uporabljena kot
RJ-45 10/100/1000 ali z odprto mini-GBIC
režo (za uporabo z optičnimi
pretvorniki)
• protokoli: IEEE 802.1p Priority, IEEE 802.1Q
VLANs, IEEE 802.3ad LACP, IEEE 802.3x Flow
Control, RFC 1534 DHCP/BOOTP Interoperation, RFC 2030 Simple Network Time
Protocol (SNTP) v4, IEEE 802.1AB LLDP
• doživljenjska garancija: HP ProCurve
1810G-24 je v garanciji dokler je v vaši lasti
(garancija je neveljavna le, če izdelek prodate naprej ali zavržete)
Podrobnosti:
na www.hp.com/si/zlata_priloznost

nologije. Poganjajo jih najnovejši Intel® Xeon®
procesorji serije 5600 s QPI tehnologijo, vsebujejo pa tudi povečane pomnilniške kapacitete in
omogočajo diskovno razširljivost. Prav skalabilnosti sistemov so ena ključnih prednosti sistemov HP ProLiant. Njihova standardizirana zasnova namreč omogoča enostavno dodajanje
ali odstranjevanje strojnih komponent, s čimer
lahko rastoče organizacije zelo hitro, enostavno
in stroškovno učinkovito prilagajajo svoje IT kapacitete aktualnim poslovnim potrebam. HP
ProLiant ML150 G6 vsebujejo tudi redundantne
napajalnike, ventilatorje in trde diske, da zadostijo visokim potrebam ob najvišjih poslovnih
obremenitvah in s tem praktično odpravljajo
čas, ko je strežnik nedostopen.
Strežniki HP ProLiant ML150 G6 so na voljo že od
859 eur (z DDV). Stranke se lahko odločijo tudi za
nakup HP Care Pack, ki vključuje triletno garancijo in odziv strokovne podpore naslednji dan
na lokaciji stranke. Skupaj z nakupom strežnika
pa HP ponuja tudi programski opremi Microsoft
Windows Small Business Server 2008 SP2 Standard ali Microsoft Windows Server 2008 R2 Foundation. Dodatne informacije so na voljo na
www.hp.com/si/zlata_priloznost.
Ponudba družbe HP nudi kratkoročne prihranke
pri vzpostavitvi IT infrastrukture v rastoči organizaciji ter s sproščanjem potrebnih sredstev za
vzdrževanje omogoča dolgoročno rast in uspešnost organizacije. Ali povedano drugače – nudi
rezultate, ki štejejo.
(P.R.)

Vgradna tračna enota HP
StorageWorks DAT 320 USB
• k apaciteta priložene kasete 320 GB**
• prenos podatkov 84,3 GB/uro**
• vključen HP Data Protector Express program za arhiviranje
• kompatibilen s prejšnjimi generacijami
medijev in triletna garancija
Podrobnosti:
na www.hp.com/si/zlata_priloznost
**velja ob kompresiji podatkov v razmerju 2 : 1
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