Allt inom hybridmoln

Datakunskap - den tillgång
och kontroll du behöver för att
kunna använda ditt datas fulla
potential
Kort företagspresentation
5,5 miljarder USD i intäkter
Över 10 000 anställda
Fler än 110 kontor

Ledande i 3 Gartner Magic Quadrants1
General-Purpose Disk Arrays, Solid-State
Arrays, General-Purpose Disk Arrays,
Japan

Våra kunder
I en värld där tekniken ändrar våra liv så måste den digitala
utvecklingen finnas högst upp på alla strategiska dagordningar i de
flesta företag. För att företag ska vara framgångsrika i den digitala
utvecklingen så måste data komma först och man måste se till
att det kan flytta sömlöst i hela organisationen. Det tjänar det
operativa arbetet på, det skapar innovativa affärsmöjligheter
och ger möjlighet att nå nya kunder genom teknik.
It-avdelningarna har stora svårigheter att ta vara på allt data och
använda det på ett sätt som ger värde för företaget. Särskilt då
det finns begränsat med pengar, kunskap och tid. Data ligger inte
längre gömt bakom brandväggar. Det sprids istället, brett och
dynamiskt.
För att det här ska fungera så måste det finnas en företagsmiljö
där data och information är det centrala. Ingen lätt uppgift.
Ett helhetsgrepp när det gäller att hantera data som är säkert,
effektivt, har utvecklingspotential och ger valmöjligheter.
Vårt företag
NetApp är den främsta auktoriteten när det gäller hybridmolnet.
Vi erbjuder en komplett uppsättning datatjänster för
hybridmolnslagring som förenklar hanteringen av program
och data över molnet och lokala miljöer och påskyndar digital
omvandling. Tillsammans med våra samarbetspartner gör vi det
möjligt för globala organisationer att släppa lös all datorkraft
och expandera kundkontakter, främja större innovationer och
optimera verksamheten.
NetApp Data Fabric
NetApp Data Fabric förenklar och integrerar datahanteringen
både i molnet och lokalt, vilket kan snabba på den digitala
förändringen. Den levererar konstanta och integrerade
datahanteringstjänster och applikationer och ger bättre kunskap
om ditt data, tillgång och dataskydd. Den ger också större
möjligheter att få en konkurrensfördel.

Snabbast växande av de 5 största
företagen External Enterprise
Storage Systems-försäljare2

Vår portfölj
Flash spelar en viktig roll i våra kunders digitala förändring när
de vill uppnå en konkurrensfördel genom högre hastighet, bättre
svarsfrekvens och högre värde från de egna applikationerna,
till en lägre kostnad. All-flash array-teknik är den teknik som
kunderna väljer när de vill ha prestanda och ekonomiska fördelar
genom att slippa hårddiskinstallationer. Med en bred portfölj med
all-flash och hybrid array-produkter är NetApp väletablerat och
kan hjälpa kunder att klara av den digitala förändringen.
Budgetbegränsningar och brist på kunskap gör att våra kunder
vill ha hjälp med att integrera, använda och hantera de lösningar
de behöver för att klara konkurrensen. Detta gör att det finns
ett behov av lösningar för konvergerad och hyperkonvergerad
infrastruktur. FlexPod är den konvergerade infrastruktur som
många stora företag väljer. Kunder kan komma bort från de
begränsningar som finns med första generationens HCI med
NetApp HCI och samtidigt få garanterad prestanda med
fantastisk flexibilitet, skala, automatisering och integrering med
Data Fabric.
Kunder som vill ha de fördelar som högre hastighet och skalning
i det publika molnet ger, men som behöver ny datahantering som
ska hålla koll på det data som finns utanför företaget. NetApp
anser att hybridmolnet snabbt kommer att bli den vanligaste
företagsmodellen när det gäller it. NetApps Data Fabric ger
kunderna möjlighet att hantera, säkra och skydda sitt data både
lokalt, i publika och hybridmoln. All den skalning som behövs för
att kunna använda sitt data på ett effektivt sätt.
Tjänster och support
Professionella serviceteam från NetApp och våra
samarbetspartner erbjuder utvärderings-, design- och
implementeringstjänster som hjälper våra kunder att
optimera sina IT-miljöer. De här experterna hjälper kunderna
att utnyttja nya möjligheter. Vår reaktionssnabba globala
supportorganisation levererar system, processer och personal
överallt där de behövs, så att produktionen kan fortgå oavbrutet i
komplexa och kritiska miljöer.
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som får höga poäng i bedömningarna. I Gartners undersökningsmaterial, uttrycks åsikter som tillhör Gartners forskningsorganisation och dessa ska inte tolkas som faktapåståenden. Gartner ger
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Våra partnerskap
När vi skapar partnerskap med branschens bästa samarbetspartner för återförsäljning, program, infrastruktur, konsulttjänster och
molntjänster har vi bara ett mål i sikte: att skapa framgång för våra kunder. Världsomspännande, lokala och statligt ägda företag
litar på NetApp och vårt ekosystem av samarbetspartner som maximerar det affärsvärde de får från IT-investeringar.
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