
01 Cloud Ready
NetApp vize budoucnosti datového managementu Vám 

umožňuje vybudovat základ pro hybridní cloud, který je pak 

možné používat pro konektivitu celé řady různých služeb na 

veřejném cloudu podle Vašich obchodních potřeb.

02 Svobodná volba

NetApp pomáhá IT organizacím vybudovat vizi Data Fabric 

pro hybridní cloud, který bezproblémově propojí IT zdroje 

a umožní využívat management dat, jejich pohyb a ochranu 

interních i externích cloudových služeb.

03 Legislativa

NetApp zajišťuje správu administrace potřebných systémů 

a kontroly dat k zabezpečení úpravy hybridního cloudu 

v případě platnosti nových předpisů. Příkladem je Obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

04 Bezproblémový datový management  

NetApp Data Fabric Vám umožní bezpečně řídit data u růz-

ných poskytovatelů cloudových služeb a to stejně jednodu-

še, jako pro uživatele, který těchto služeb využívá na svých 

osobních přístrojích.

05 Architektura

Poskytnutí jednotné softwarově definované

architektury zajišťuje konzistenci dat skrz cloudové služby.

06 Mobilita
Eliminujte datové silá. Výhodou je eliminace, která umožňuje 

pohyb dat při přesunu starších platforem do cloudových 

služeb s téměř neomezeným rozsahem, nebo z veřejného 

cloudu zpět do prostředí soukromého cloudu, řízeného IT.

07 Plná flexibilita

Součástí datového managementu je zastřešení ukládání 

dat, která umožňuje snadný přesun dat do hypercloudových 

platforem a zpět, jako například Amazon Web Services

(AWS) a Microsoft Azure, nebo je jednoduše uložit do 

NetApp Private Storage do jejich blízkosti pomocí NetApp

Private Storage (NPS).

08 Zálohování a obnovení

Konzistentní řízení napřič Data Fabric umožňuje využívání 

efektivních datových transferů pro zálohování a obnovení 

cloudových dat, obnovení po havárii systému IT (disaster 

recovery) a archivaci dat.

09 Řízení

Jednotný řídící management pro monitorování a řízení da-

tového toku v cloudu Vám umožní udržet si přehled o svých 

datech bez ohledu na místo jejich uložení.

10 Rychlejší reakce

Net App Data Fabric umožní Vašemu podniku rychleji reago-

vat na podněty od zákazníků díky zrychlení procesů od vývo-

je, testování až po nasazení reálných produkčních dat.
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