
10 dôvodov pre
NetApp Data Fabric

Cloud Ready
NetApp vízia budúcnosti dátového 

manažmentu Vám umožňuje 
vybudovať základ pre hybridný cloud, 

ktorý je potom možné pouzívať pre 
konektivitu celej rady rôznych služieb 

na verejnom cloude podľa Vašich 
obchodných potrieb.

Slobodná voľba
NetApp pomáha IT organizáciam vybudovať víziu Data Fabric pre 
hybridný cloud, ktorý bezproblémovo propojí IT zdroje a umožní 
využívať management dát, ich pohyb a ochranu interných ako aj 
externých cloudovych služieb.

Bezproblémový 
dátový manažment
NetApp Data Fabric Vám umožní bezpečne 
riadiť dáta u rôz nych poskytovatelov cloudových 
služieb a to stejne jednoducho, ako pre užívateľov, 
ktorí tieto služby využívajú na svojich osobných 
zariadeniach.

Mobilita
Eliminujte dátove silá. Výhodou je eliminácia, ktorá 
umožňuje pohyb dát pri presune starších platforiem 
do cloudových služieb s takmer neobmedzeným 
rozsahom, alebo z verejného cloudu späť do prostredia 
súkromného cloudu, riadeného IT.
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Legislatíva
NetApp zaisťuje správu administrácie potrebných systémov 

a kontrolu dát k zabezpečeniu úpravy hybridného cloudu 
v prípade platnosti nových predpisov. Príkladom je Obecné 

nariadenie o ochrane osobných udajov (GDPR).

Architektúra
Poskytnutie jednotnej softwarovo 
definovanej architektúry zaisťuje 

konzistenciu dát cez cloudové služby.
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Plná flexibilita
Súčasťou dátového manažmentu je zastrešenie 

ukladania  dát, ktorý umožňuje jednoduchý presun 
dát do hypercloudových platforiem a zpäť, ako 

napriklad Amazon Web Services (AWS) a Microsoft 
Azure, alebo ich jednoducho uložiť do NetApp 

Private Storage, ktorý je v blízkosti, pomocou 
NetApp Private Storage (NPS).

Zálohovanie a obnovenie
Konzistentné riadenie naprieč Data Fabric umožňuje 
využívanie efektivnych dátových transferov pre zálohovanie 
a obnovenie cloudových dát, obnovenie po havárii 
systémov IT (disaster recovery) a archiváciu dát.

Rýchlejšia reakcia
NetApp Data Fabric umožní Vašemu 
podniku rýchlejšie reagovať na 
podnety od zákazníkov vďaka 
zrýchleniu procesov od vývoja, 
testovania až po nasadenie reálnych 
produkčných dát.
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10.Riadenie
Jednotný riadiaci manažment 
pre monitorovanie a riadenie 
dátového toku v cloude Vám 

umožní udržať si prehľad 
o svojich dátach bez ohľadu na 

miesto ich uloženia.
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