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EXECUTIVE SUMMARY

Today's enterprise datacenter can be one of the most complex business environments with dozens
STRESZCZENIE
(for smaller businesses), hundreds (for larger and midsize businesses), and even thousands
Obecne
firmowe
centrum danych
może
bardzo
skomplikowanym
środowiskiem
biznesowym,
(for hyperscale
businesses)
of servers
thatbyć
must
be managed
and monitored.
At this level,
just being obejmującym
dziesiątki
przedsiębiorstwa),
(średnie
i duże
nawet tysiące
able to
manage(mniejsze
the cords can
be a challenge —setki
let alone
keeping
up firmy),
with theagrowing
need for(wielkie
more korporacje)
serwerów,
które
muszą
być
zarządzane
i
monitorowane.
W
rezultacie,
nawet
zwykłe
zarządzanie
kablami
agility and scalability within the datacenter. Simply put, companies are aggressively looking for less
może
stanowić
wyzwanie,
a co their
dopiero
realizowanie
potrzebysolutions
coraz większej
elastyczności
i skalowalności
complexity
and more
agility from
servers.
Hyperconverged
deliver simplicity
in spades
with
w
centrum
danych.setup
Nic dziwnego,
że przedsiębiorstwa
bezwzględnie
swoich serwerów mniejtheir
plug-and-play
and their ability
to deploy workloads
faster than oczekują
traditionalod
servers.
szej złożoności i większej elastyczności. Bez wątpienia prostotę, polegającą na realizacji idei plug-and-play,
What
Is Hyperconverged?
oraz
zdolność
do szybszego uruchamiania aplikacji (w porównaniu z tradycyjnymi serwerami) oferują rozwiązania hiperkonwergentne.
Hyperconverged systems are an emerging breed of solutions that natively collapse core storage,
compute, and storage networking functions into a single software solution or appliance. This is in
contrast to traditional integrated
and systems in which autonomous compute, storage, and
Hiperkonwergencja
– coplatforms
to takiego?
networking systems are integrated at the factory by the vendor or by resellers. In addition to integrating
Systemy hiperkonwergentne to rosnąca grupa rozwiązań, które natywnie łączą funkcje pamięci masowej,
storage and compute functions into a single node (or a cluster of nodes, each offering compute and
obliczeniowe i sieciowe w jedną platformę programową albo sprzętową. Tym różnią się od tradycyjnych platstorage
functions), all w
hyperconverged
systemssystemy
employ:obliczeniowe, pamięciowe i sieciowe są integrowane
form
zintegrowanych,
których autonomiczne
przez
albofile
resellera.
Poza
integracją
pamięciowych
i obliczeniowych
w jednym węźle
 producenta
A distributed
system or
an object
storefunkcji
that serves
as the data
organization, management,
(albo klastrze
węzłów,
z których każdy oferuje funkcje obliczeniowe i pamięciowe) wszystkie systemy
and access
platform
hiperkonwergentne wykorzystują:
 A hypervisor that provides workload adjacency, management, and containerization in addition
■
ozproszony
plików
albo system
który
odpowiada
zaessential
organizację danych,
toRproviding
the system
hardware
abstraction
layer obiektowy,
(Further, the
hypervisor
hosts
zarządzanie
i
dostęp
do
platformy.
management software needed to manage the platform and is also used to bootstrap the server
hardware.)
■
Wirtualizator, który – poza zapewnianiem warstwy abstrakcji sprzętowej – odpowiada za współbież-

Anność
(optional)
Ethernet
switch toi konteneryzację
provide scale-out
and/or high-availability
capabilities
obciążeń,
zarządzanie
(dodatkowo
wirtualizator obsługuje
oprogramowanie
(However,
switching
and/or networking
used
notwykorzystywany
to bridge the compute
and storage
layers
niezbędne
do zarządzania
platformą iisjest
także
do rozruchu
sprzętu
serwerowego).
but to provide high-availability and resiliency capabilities to the storage and computing stacks.)
■ (Opcjonalny) przełącznik ethernetowy, który umożliwia poziomą rozbudowę (scale-out) rozwiązania
The hyperconverged
infrastructure
(HCI) market
segment
integrates
a collection
that do łączei/lub zapewnia
funkcje wysokiej
dostępności
(jego
funkcje sieciowe
nie of
sątechnologies
wykorzystywane
span the functional
areas
of storage, icomputing,
networking,
hypervisor-based
virtualization,
nia warstwy
obliczeniowej
pamięciowej,
tylko do zapewniania
wysokiej
dostępności stosom pamięcontainers,ciowym
and infrastructure
management. IDC estimates that the market for hyperconverged
i obliczeniowym).
infrastructure is in the beginning stage of development and penetration, and we believe the opportunity
Rynkowy segment infrastruktury hiperkonwergentnej (HCI – Hyper-Converged Infrastructure) dotyczy zestawu
for this market to be quite significant.
technologii łączących obszary: pamięci masowych, systemów obliczeniowych, sieci, wirtualizacji opartej na wirtualizatorach, kontenerów i zarządzania infrastrukturą. W ocenie IDC, rynek infrastruktury konwergentnej jest
w początkowej fazie rozwoju i penetracji, w związku z czym oferuje znaczące szanse biznesowe.
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Market rynkowe
Trends
Trendy
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systems
offer advantages
including
simplicity,
lower
administration
costs, and
Do
zalet systemów
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należą:
łatwość
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mniejsze
koszty administracyjne
i ogranireduced
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involvement. This
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the middle
of a confluence
thatktóre
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ze technology
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trendami,
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market with momentum,
including:
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na to
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hiperkonwergentnej,
takimi jak:




■Investment
Inwestycje
w centra
danych definiowane
programowo
(software-defined)
będą szybko rosły.
in the
software-defined
datacenter will
continue to grow
rapidly. Hyperconverged
Infrastruktura
hiperkonwergentna
dobrze
wpasowuje
się
w
nadchodzącą
falę
infrastruktury
infrastructure is positioned well to ride the coming wave of software-defined infrastructure. IDC definiowanej
programowo.infrastructure
IDC określa as
infrastrukturę
definiowaną
jako platformę,
defines
software-defined
platforms that
deliver the programowo
full suite of compute,
storage,która
zapewnia
pełen
zestaw
usług
obliczeniowych,
pamięciowych
i
sieciowych
poprzez
stos
programowy,
or networking services via a software stack that uses (but is not dependent on) industry-standard
wykorzystujący
niego) standardowy
sprzęt
x86,ofoparty
na powszechnie
x86
hardware built(ale
withniezależny
off-the-shelfod
components.
The modular
nature
hyperconverged
will finddostępnych komponentach.
Modularna natura
systemów
zyska
na znaczeniu, gdy przedsignificant
traction, with organizations
choosing
to walkkonwergentnych
the software-defined
path.
siębiorstwa
zdecydują
się wprowadzać
„software-defined”.
Progress
is seen
in the public
sector. Thepodejście
benefits of
hyperconverged systems also play well

the obserwowany
state and local government
and educationZalety
(oftensystemów
called "SLED")
market. Some dobrze
■within
Postęp
w sektorze publicznym.
hiperkonwergentnych
hyperconverged
vendors
have
made
inroads
with
large
deals
within
the
Department
of Niektórzy
odpowiadają także na potrzeby administracji państwowej i lokalnej oraz szkolnictwa.
Defense
and
universities.
The
appeal
is
obvious
as
government
agencies
and
universities
dostawcy rozwiązań hiperkonwergentnych zawarli duże kontrakty z amerykańskim Ministerstwem
must
handle
a large
variety
of workloads
while oftenagencje
dealing rządowe
with veryi limited
IT decydują
budgets. się na nową
Obrony
oraz
wyższymi
uczelniami.
Co oczywiste,
uczelnie
technologię,
ponieważ
muszą obsługiwać
wiele różnych
aplikacji,
a często
dysponują
ograniczonymi
 Scale-out
workloads
will continue
to be an IT driver.
In a recent
IDC survey
of 250
IT managers
budżetami
na
IT.
and executives, respondents indicated that they are expecting double-digit growth in scale-out
workloads over the next 24 months. In essence, hyperconverged systems are modular systems
■ Rozwój IT nadal będzie napędzany przez skalowanie aplikacji. W najnowszej ankiecie IDC, która
built with scale-out workloads in mind. This bodes well for vendors of hyperconverged technology
objęła 250 menedżerów i dyrektorów IT, respondenci wskazywali, że spodziewają się dwucyfrowego
that have made scalability a key feature in their product development road maps.
wzrostu w zakresie skalowania aplikacji w ciągu najbliższych 24 miesięcy. To dobra informacja dla
 The
need for optimization
for 3rd Platform workloads
growing.
3rd Platformzdefiniowali
workloads are
dostawców
technologii hiperkonwergentnych,
którzyiswłaśnie
skalowalność
jako podstadriving
an
explosion
of
data.
As
a
result,
the
need
for
new
infrastructure
hardware
optimized
wową cechę na mapach rozwoju swoich produktów.
for the 3rd Platform is growing rapidly. This growth in 3rd Platform workloads presents an
■opportunity
Rośnie potrzeba
optymalizowania
aplikacji
na Trzeciej
Platformie
IT. Z aplikacjami
na Trzeciej
for hardware
vendors to provide
technology
that is
specially designed
to handle
Platformie
wiąże
sięanalytics,
prawdziwa
eksplozja danych.
rezultacie
rośnie szybko potrzeba wykorzystathe
rigors of big
data,
private/public
cloud, W
and
virtualization.
nia nowego sprzętu zoptymalizowanego pod tym kątem. Rozwój aplikacji na Trzeciej Platformie to
Use Cases
biznesowa szansa dla tych dostawców sprzętu, którzy mogą dostarczyć technologie specjalnie zapod previously
kątem obsługi
Big Data,
analityki, to
chmury
prywatnej
i publicznej
oraz wirtualizacji.
While the projektowane
trends mentioned
are driving
companies
consider
hyperconverged
systems,
the benefits to the line-of-business (LOB) users are even more pronounced and often serve as an even
Przykłady
wykorzystania
stronger catalyst
for consideration and purchase of these systems (see Figure 1):
Wymienione trendy skłaniają przedsiębiorstwa do rozważenia zastosowania systemów hiperkonwergentnych.
 Simple deployment and rapid scalability. Currently, virtual desktop infrastructure (VDI) is one
Jednakże
z użycia
nowej
technologii
są jeszcze bardziej
widoczne
w przypadku
użytkowników
z dziaofkorzyści
the biggest
drivers
within
the hyperconverged
market, and
it accounts
for an even
larger
łów biznesowych.
to one
mocniej przemawiają
za wyborem
tego rodzaju
systemów
(zob. Rysunek 1):
portion of Często
midmarket
hyperconverged
system shipments
primarily
because
of the simplicity





hyperconverged
offer. Hyperconverged
eliminates
the up-front
design
and
■that
Łatwe
wdrożenie i solutions
szybkie skalowanie.
Infrastruktura
wirtualnych
desktopów
(VDI
– Virtual
integration
work necessary
forobecnie
large VDI
deployments.
In addition,
hyperconverged
Desktop Infrastructure)
jest
jednym
z najważniejszych
czynników
rozwojusystems
rynku systemów
allow
IT resources to scale
quickly asona
theza
number
of business
ramps up.
hiperkonwergentnych.
Odpowiada
większość
dostaw users
tego rodzaju
rozwiązań w średnim
segmencie
rynku, który
docenia
łatwość ichoffice
użycia.
Systemy
hiperkonwergentne
eliminują
Simple
and lower-cost
remote
office/branch
(ROBO)
solutions.
Remote offices
and potrzebę
wstępnych
działań
projektowych
i integracyjnych,
koniecznych przy
dużych
branch
offices,
like retail
stores, bank
branches, or manufacturing
plants,
playwdrożeniach
a crucial roleVDI.
in Co
więcej, pozwalają
szybkie
skalowanie
zasobów
IT, gdy rośnie
liczbaand
użytkowników
company
operationsna
and
often have
specialized
IT infrastructure
needs
challenges.biznesowych.
The
locations, though geographically distributed, often must be managed with little to no
■ Proste i niedrogie rozwiązania ROBO (Remote Office/Branch Office). Zdalne biura i oddziały
specialized IT support. Hyperconverged systems are well suited for this market because they
firm – wliczając w to także sklepy detaliczne, filie banków, obiekty produkcyjne – odgrywają kluczową
present IT managers with a simple, lower-cost scaled solution.
rolę w działaniach przedsiębiorstw, ale ich infrastruktura IT boryka się najczęściej z różnego rodzaHighly
available and
redundantRóżne
clusters
that lowerchociaż
risks. As
enterprise-level
applications
growczęsto
ju wyzwaniami
i potrzebami.
lokalizacje,
rozproszone
geograficznie,
bardzo
inmuszą
complexity,
managing the
risk of data loss
and/or disaster
becomesIT,
even
important.
być zarządzane
z minimalnym,
specjalizowanym
wsparciem
albomore
nawet
bez niego. Dobrą
With
legacy
infrastructure,
the
data
backup
and
disaster
recovery
process
can
be
complicated
odpowiedzią na ten problem są systemy hiperkonwergentne, które są dla menedżerów IT prostym
and
time consuming
at best
and completely ineffective at worst. Hyperconverged systems
i niedrogim
skalowanym
rozwiązaniem.
offer high availability and redundancy because of their multinode deployment capabilities.
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■ Wysoko dostępne i redundantne klastry, które obniżają ryzyko w IT. W miarę jak aplikacje bizne-

FIGURE sowe
1
stają się coraz bardziej złożone, nabiera znaczenia zarządzanie ryzykiem związanym z utratą
danych czy awarią. W przypadku infrastruktury tradycyjnej backup danych i procesy odzyskiwania

Use Cases
for Hyperconverged
po awarii
mogą być w najlepszym razie skomplikowane i długotrwałe, a w najgorszym – zupełnie nieskuteczne. Systemy hiperkonwergentne oferują wysoką dostępność i redundancję dzięki możliwości
wdrożeń opartych na wielu węzłach.

Rysunek 1
Wykorzystanie systemów hiperkonwergentnych

Proste wdrożenie
i szybkie skalowanie

Łatwe w obsłudze
i niedrogie rozwiązania
Source: IDC, 2016

Why

Wysoko dostępne
i redundantne klastry,
zmniejszające ryzyko
w IT
Hyperconverged
Versus

Other Options?

Hyperconverged systems are part of the new thinking regarding datacenter infrastructure technology.
Ever IDC,
tasked
Źródło:
2016 with doing more with less, CIOs are aggressively looking for technology to help them meet
their business needs while improving overall operational efficiency (see Figure 2).

Rozwiązania
hiperkonwergentne a inne opcje
FIGURE 2

Systemy hiperkonwergentne są częścią nowego myślenia o infrastrukturze centrów danych. Zmagając się z konicznością
spełnienia warunku
„więcej za mniej”, dyrektorzy IT usilnie poszukują technologii, która pomoże im
Top Hyperconverged
Drivers
zaspokoić potrzeby biznesowe, a jednocześnie zwiększy ogólną efektywność operacyjną (zob. Rysunek 2).
Business agility
Other
(13.9%)
(21.5%)

Rysunek 2

Disaster

Support private/
recovery
Główne
czynniki rozwoju systemów hiperkonwergentnych

hybrid cloud
(11.1%)

(18.5%)

„Elastyczność” biznesowa
(13,9%)

Inne
(21,5%)

IT staff
productivity
Obsługa chmury
(13.7%)
prywatnej/hybrydowej
(11,1%)

Datacenter
utilitization/
capital spend
(21.3%)

Total = 100%

Disaster recovery
(18,5%)

n = 108
Source: IDC's Converged Systems Survey, December 2015

Wydajność działu IT
(13,7%)

Suma = 100%

Wykorzystanie centrum danych/
wydatki inwestycyjne (21,3%)

n = 108
Źródło: Ankieta IDC: Converged Systems Survey, Grudzień 2015
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Rozwiązania
hiperkonwergentne
w today's
porównaniu
tradycyjną
IT oferują
osobom zarządzającym
IT
Hyperconverged
solutions present
CIOszwith
severalinfrastrukturą
key advantages
over traditional
IT
w
firmach kilkaincluding:
kluczowych korzyści, w tym:
infrastructure,






■ Niższe wydatki inwestycyjne (capex). Systemy hiperkonwergentne, łącząc sprzęt serwerowy
Lower capex. Hyperconverged systems combine servers and storage hardware into one single
i pamięć masową w jedno rozwiązanie, ograniczają liczbę fizycznych systemów (zarówno serwerosolution, reducing the number of overall physical systems (both servers and storage) that must
wych, jak i pamięciowych), jakie muszą być kupione w związku z pierwszym wdrożeniem. Często są
be purchased upon first deployment. Hyperconverged systems are very often built with
tworzone na bazie sprzętu „powszechnie dostępnego” (commodity), co jeszcze bardziej zmniejsza
"commodity-level" hardware, further reducing their initial purchase costs. Finally, there is
koszt ich zakupu. Co więcej, oferują także dodatkowe oszczędności na etapie zakupu, ponieważ
additional saving at the time of purchase because hyperconverged systems greatly reduce the
znacząco
ograniczają
koszty
i złożonośćand
wdrożenia
integracji systemu.
Większość
hipercosts
and complexity
around
deployment
systemsi integration
— most systems
cansystemów
be
konwergentnych
może
wdrożona
w czasie krótszym
niż dwie
godziny,topodczas
gdy w przypadku
deployed
in less than
twobyć
hours
with hyperconverged
systems
as opposed
weeks with
tradycyjnego
sprzętu
IT
potrzeba
na
to
tygodni.
traditional IT hardware.
■ITW
ydajność działu
IT. Jeśli chodzi
o tradycyjne
IT,iswydajność
uciążliwe czynproductivity.
With traditional
IT, staff
productivity
stunted bypersonelu
the heavyograniczają
daily environment
ności związane
z codziennym
zarządzaniem
środowiskiem.
Systemy
hiperkonwergentne
management
needs.
With hyperconverged
systems,
IT staff are
free from
the obligation of natomiast
uwalniają
pracowników
działu IT od konieczności
wykonywania
tych (VM),
samych
związanych
daily
management
of application-related
tasks. A new
virtual machine
forzadań
example,
can
zarządzaniem
aplikacjami.
w przypadku
nowa mabez provisioned
in minutes
with Przykładowo:
hyperconverged
systems assystemów
opposed hiperkonwergentnych
to hours with traditional
wirtualna (VM)Inmoże
udostępniona
czasie
liczonym
w minutach,
w godzinach,
jak
ITszyna
hardware/software.
turn,być
IT staff
can spendwmore
time
exploring
new ways atonie
support
the
w
przypadku
tradycyjnych
rozwiązań
sprzętowo-programowych.
W
rezultacie,
personel
IT
może
więbusiness and innovate new tools/techniques.
cej czasuopex.
poświęcać
nowym sposobom
biznesucluster
i wprowadzaniu
innowacyjnych
narzędzi
Long-term
Hyperconverged
systemswspierania
allow for system
management
at the
i
technik.
hypervisor level, allowing IT administrators to handle more virtual machines than with

shared storage
solutions.
This greatly
the day-to-day maintenance
■traditional
Długoterminowe
wydatki
operacyjne
(opex).minimizes
Systemy hiperkonwergentne
umożliwiają zarządzaneeded
for
a
hyperconverged
system;
it
also
reduces
the
need
for
employees
with
specialized
nie klastrami z poziomu wirtualizatora, co pozwala administratorom IT na uruchamianie
większej
storage
skills.
Also,
some
hyperconverged
systems
allow
for
the
use
of
APIs,
which
lessensW ten
liczby maszyn wirtualnych niż w przypadku rozwiązań o współdzielonej pamięci masowej.
the
amount
of administrative
work required
to maintain
the
system. With
some prace utrzymaniosposób
systemy
hiperkonwergentne
również
znacząco
ograniczają
codzienne
hyperconverged
systems,
the
time
needed
to
manage
storage
can
shrink
frommasowych.
one to two Ponieważ
we i potrzebę zatrudniania pracowników wyspecjalizowanych w pamięciach
hours
per
day
to
one
to
two
hours
per
month.
niektóre systemy hiperkonwergentne umożliwiają użycie API, to znakomicie ograniczają ilość pracy
administracyjnej
potrzebnej do utrzymania
Hyperconverged
Competitive
Dynamicstakiego systemu. W niektórych rozwiązaniach hiperkonwergentnych czas potrzebny do zarządzania pamięcią masową może się zmniejszyć z 1-2 godzin
The hyperconverged
landscape continues to expand, with new entrants and new products
dziennie docompetitive
1-2 godzin miesięcznie.
being introduced at a rapid rate. A few overarching trends are helping shape the competitive
landscape for hyperconverged
solutions:
Dynamika
rynku systemów
hiperkonwergentnych
Rynek
zegeneralists.
sobą rozwiązań
powiększa
się, w miarę
jak pojawiająplayers
się nowi
gracze
i szybko wpro konkurujących
Wave of bigger
For years,
the pure-play
hyperconverged
had
the market
wadzanetosą
nowe
produkty.
Najważniejsze
trendy,
które
kształtują
obecnie
obraz
rynku
systemów
hiperkonthemselves. As growth continued and the broader IT markets felt the pinch of a slowdown,
wergentnych,
to:
many larger players took notice. Over the past 18 months, some of the biggest names in the
have introduced
hyperconverged
offerings rynku
by either
internal development
■technology
Ofensywamarket
większych
graczy. Przez
lata w tym segmencie
funkcjonowały
jedynie firmy zajormujące
strategic
partnership.
się wyłącznie systemami hiperkonwergentnymi. W miarę jego wzrostu oraz postępującego




Growth
in hyperconverged
software deployments.
The vendor
landscape inhiperkonwergentnymi
this market has
spowolnienia
na mniej wyspecjalizowanych
rynkach
IT, rozwiązaniami
zaczęli
coalesced
around
two deployment
strategies:
appliance
and software
the majority
interesować
się także
więksi gracze.
W ciągu
ostatnich18
miesięcyonly.
kilkaWhile
największych
firmofw branży
vendors
in theIThyperconverged
appliance
vendors,
the stawiając
number ofna
software-only
technologii
wprowadziło domarket
swoichare
ofert
tego typu
systemy,
rozwój własnych rozwiąvendors
continues
to
grow
rapidly.
Software-only
vendors
provide
customers
with
more hardware
zań lub zawierając strategiczne partnerstwa.
flexibility, allowing customers to modify their systems for greater storage or enhanced
■ Rośnie liczba wdrożeń hiperkonwergentnych opartych na oprogramowaniu. Obraz rynku
performance. Some vendors have the ability to offer both options to their customer base.
kształtują dwie strategie wdrożeniowe: jedna oparta na sprzętowym appliance, druga wykorzystująca
Evolving
strategic
partnerships.Chociaż
The hyperconverged
market at its
core is
aboutto
bringing
wyłącznie
oprogramowanie.
większość dostawców
oferuje
sprzęt,
szybkotogether
rośnie liczba
traditional
infrastructure
(server,
storage,
networking,
etc.)
into
one
single
package.
vendors
tych, którzy udostępniają tylko oprogramowanie. Ci ostatni zapewniają klientomMany
większą
elastyczhave
joined
forces with
leaders toim
offer
a complete hyperconverged
solution.
Yet many
of thesepamięci
ność
sprzętową,
umożliwiając
modyfikowanie
swoich systemów
pod kątem
większych
partnerships remain simple packaging exercises or "meet in the channel" type of agreements.
masowych lub zwiększonej wydajności. Są także tacy dostawcy, którzy oferują swoim klientom obie
Such partnerships have often left end users with far less than seamless support. For the market to
opcje – sprzętową i programową.
continue to mature, there is a need for deeper and more seamless partnerships.
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■ Rozwój strategicznych
partnerstw.
Podstawą rynkuFactors
rozwiązań hiperkonwergentnych jest idea
Why Lenovo?
Lenovo/Nutanix
Differentiation

połączenia w jeden pakiet tradycyjnej infrastruktury (serwerów, pamięci masowej, sieci itp.). Dlatego
In November 2015, Lenovo announced a partnership with Nutanix to develop and sell a new line of
wielu dostawców łączy siły z liderami rynku, by udostępniać kompletne rozwiązanie hiperkonwerhyperconverged
These
appliances
will target
organizations
looking to bringoferty
the agility
and się na
gentne.appliances.
Jednak wiele
z takich
partnerstw
przypomina
proste opakowywanie
albo opiera
scalabilityporozumieniach
of public clouds ointo
their
own
datacenter
environments.
The
appliances
that
feature
the
wspólnych działaniach w kanale sprzedaży. Tego typu partnerstwa nie są w stanie
Nutanix Xtreme
Computing
Platform
software are wsparcia.
currently on
the market,
with three
zapewniać swoim klientom (XCP)
bezproblemowego
Dlatego,
aby rynek
mógł models
wciąż dojrzewać,
available for
purchase:
potrzeba bliższych i znacznie bardziej ugruntowanych partnerstw.


Lenovo Converged HX3500: Targeted at smaller virtualization workloads and some remote

Dlaczego
Lenovo? Cechy wyróżniające ofertę Lenovo & Nutanix
office/branch office environments

W listopadzie
2015
r. LenovoHX5500:
ogłosiło Targeted
partnerstwo
z firmą
którego
celem
jest rozwijanie
i sprzedaż
no Lenovo
Converged
at big
dataNutanix,
workloads
including
Hadoop
and Splunk,
in
wej linii urządzeń
hiperkonwergentnych.
Urządzenia
te
mają
być
przeznaczone
dla
przedsiębiorstw,
które
chcą
addition to disaster recovery
korzystać z elastyczności i skalowalności chmury publicznej w środowiskach własnych centrów danych. Na
 Lenovo Converged HX7500: Targeted at large database workloads and I/O-intensive
rynku pojawił
się jużsuch
nowy
który
wyposażono
w oprogramowanie Nutanix Xtreme Computing Platform
workloads
assprzęt,
SQL and
Oracle
RAC
(XCP). W sprzedaży są obecnie trzy modele urządzeń:
These appliances offer end users a couple of potentially powerful points of differentiation:
■ Lenovo Converged HX3500 – przeznaczone do obsługi mniejszych obciążeń wirtualizacyjnych oraz
środowisk
biur
i oddziałów
valuezdalnych
of XClarity.
Lenovo's
new firm.
centralized resource management software allows
 Added
to automate
a number
of lower-level
tasks,
including
hardwareBig
discovery,
hardware
■ITLmanagers
enovo Converged
HX5500
– powstałe
z myślą
o obsłudze
środowisk
Data, takich
jak Hadoop
inventory
status,
and
firmware
updates.
This
capability,
along
with
a
dashboard-driven
interface,
i Splunk, a także zastosowaniach disaster recovery.
allows IT staff to spend less time running/managing their IT and more time innovating and
■improving
Lenovo their
Converged
HX7500 – przeznaczone do obsługi dużych baz danych oraz obciążeń o bardzo
business.
dużej liczbie operacji I/O, takich jak SQL i Oracle RAC.
 Integration with Acropolis. As the amount of data these hyperconverged systems handle continues
to grow,
the role
of the hypervisor
becomes
important.
The które
new line
of Lenovo-branded
Urządzenia
te mają
do zaoferowania
klientom
kilkaincreasingly
wyróżniających
je cech,
potencjalnie
są ich mocnymi
stronami:hyperconverged appliances will integrate seamlessly with the open source KVM-based Acropolis,
which is built into the Nutanix Xtreme Computing Platform. The ability to leverage Acropolis presents
■ Dodana wartość XClarity. Nowe oprogramowanie Lenovo do centralnego zarządzania zasobami
end users with the flexibility to forgo more expensive hypervisors if they choose.
umożliwia menedżerom IT automatyzowanie wielu zadań niższego poziomu, takich jak wykrywanie
The partnership
Lenovo and Nutanix
also presents
some potentially
compelling
sprzętubetween
i jego inwentaryzacja
oraz uaktualnianie
firmware.
To w połączeniu
z obsługą opartą na koncharacteristics
that set pracownikom
it apart from other
partnerships
within
the
market: a więcej na unowosoli pozwala
IT poświęcać
mniej
czasu
nahyperconverged
zarządzanie systemem,
cześnianie i usprawnianie działań związanych z biznesem.
 Deeper-level partnership. Partnering within the hyperconverged market is nothing new. In fact,
■Lenovo
Integracja
z Acropolis.
Gdy ilość
danych agreements.
obsługiwanych
przez system
hiperkonwergentny
rośnie,
and Nutanix
have other
partnership
However,
this partnership
goes
coraz
większą
rolę
zaczyna
odgrywać
wirtualizator.
Nowa
seria
urządzeń
hiperkonwergentnych
beyond simple resale and packaging. These two companies have agreed to work closely at
Lenovo
będzie
się doskonale
integrować
z wirtualizatorem
every
level,
including
engineering,
go to market,
and support.Acropolis, opartym na oprogramowaniu
open source KVM i wbudowanym w platformę Nutanix Xtreme Computing Platform. Dzięki możliwo Dedicated Lenovo sales and support. For customers, the possible benefits of this partnership
ści zastosowania Acropolis użytkownicy nie są zmuszeni do użycia droższych wirtualizatorów.
include the seamless level of support offered for these products. Lenovo will handle the sales
with Lenovo
its largeri Nutanix
multinational
salesforce.
Further, Lenovo
manage lower-level
to midlevel
Partnerstwo
ma także
inne pozytywne
aspekty,will
wyróżniające
je na tle innych
tego typu koopesoftware
supporthiperkonwergentnych:
coupled with a guided handoff to a Nutanix software expert when needed for
racji na rynku
systemów
high-level software support.
■ Partnerstwo na głębszym poziomie. Tworzenie partnerstw na rynku rozwiązań hiperkonwergent Lenovo's
install base.
Lenovo has
a large
installi base
of VARs
and partners,
allowing Jednaknych nielarge
jest niczym
wyjątkowym.
Również
Lenovo
Nutanix
mają inne
umowy partnerskie.
these
appliances
to
extend
their
reach
into
vertical
markets
and
specialized
submarkets.
Also,
że współpraca pomiędzy tymi dwoma firmami jest czymś więcej niż prostym przepakowywaniem
Lenovo's
customers
will
be
able
to
deploy
a
Nutanix-based
hyperconverged
solution
without
i odsprzedażą. Obie strony zgodziły się na ścisłą współpracę na każdym poziomie, w tym projektogiving
updostarczania
their preferred
contract.
wania,
naLenovo
rynek i support
wsparcia.
 Long-standing reputations. This partnership will merge one of the leading hyperconverged software
■ Dedykowana sprzedaż i wsparcie Lenovo. Wśród rzeczy, z jakich mogą skorzystać klienci w wysolutions and one of the largest suppliers of x86 servers in the world. Further, Lenovo's servers are
niku tego partnerstwa, jest bezproblemowe wsparcie oferowane dla produktów. Lenovo zajmie się
built on System x, which has a long history of deployments within datacenters where quality,
sprzedażą
wielki międzynarodowy
handlowy.
Ponadto
do Lenovo
reliability,
andprowadzoną
security haveprzez
been swój
high priorities.
This will providezespół
customers
with a deeper
sense
of
będzie
też
należeć
wsparcie
oprogramowania
na
niższym
i
średnim
poziomie.
Będzie
ono w konconfidence about the potential quality of the products. The track records of both companies should
trolowany
przekazywane
do Nutanix,
jeśli potrzebne
będzie
wsparcie oprogramowania na
help
alleviatesposób
any trepidation
among customers
regarding
longer-term
investment.
wyższym poziomie.
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■ Ekosystem partnerski Lenovo. Lenovo dysponuje wielką bazą swoich VAR-ów i partnerów, co
CHALLENGES/OPPORTUNITIES

ułatwi dotarcie z urządzeniami hiperkonwergentnymi do różnych segmentów branżowych i specjalizowanych rynków.
Pozamarket
tym klienci
Lenovo
mogli
wdrażać
oparte
na oprogramowaniu
The hyperconverged
systems
has grown
at będą
a torrid
pace
over the
past four
quarters. The Nutanix rozwiązania
hiperkonwergentne,
utrzymując
wcześniej
wybrane
kontrakty
z
Lenovo
higher growth and the larger profit margins in this market (relative to the growth and profit dotyczące
margins in wsparcia.
the traditional
enterprise
systems
market) are
rapidly
attracting
newjednego
entrants.
The challenge
for
■ Ustalona
reputacja.
Partnerstwo
Nutanix
z Lenovo
łączy
z wiodących
dostawców
hiperkonLenovo will
be
to
make
the
appliances
stand
out
from
the
crowd
and
provide
a
reason
for
potential
wergentnych rozwiązań programowych z jednym z największych producentów serwerów x86 na świecustomerscie.
to choose
theserwery
appliances
versus
othersna
onbazie
the market.
can be done
inma
a number
of
Co więcej,
Lenovo
powstają
SystemThis
x – platformy,
która
długą historię
wdroways; however,
to IDC's
recent
survey
of current and
potential hyperconverged
żeń w according
centrach danych,
w most
których
jakość,
niezawodność
i bezpieczeństwo
są najwyższymi priorytetami.
customers,
better service/better
support
was co
onedoofjakości
the topnowych
reasons
for switching
converged systems
Przełoży
się to na zaufanie
klientów
produktów.
Dotychczasowe
referencje obu
suppliers. dostawców
By focusingpowinny
on providing
seamless
support
for
the
appliances,
Lenovo
can
go a long way
pomóc rozwiać wątpliwości klientów rozważających długoterminowe
inwestycje.
toward truly differentiating itself in this crowded market.

WYZWANIA/SZANSE

Lenovo must lead with the message that it is much more than a server company and that it provides a
full spectrum of enterprise datacenter products, including switches, storage, and workstations. This
W
ostatnichshopping"
czterech aspect
kwartałach
rynek systemów
rozwijał
bardzo
Szyb"one-stop
is attractive
to many hiperkonwergentnych
potential customers and
may się
be a
majordynamicznie.
point of
szy
wzrost
i
wyższe
marże
na
tym
rynku
(w
porównaniu
z
rynkiem
tradycyjnych
systemów
dla
przedsiębiorstw)
differentiation for Lenovo's HCI appliances. In fact, according to IDC's most recent survey of current
przyciągały
kolejnych
graczy. Wyzwaniem
Lenovo
znalezienie
naimportant
wyróżnienie
swoich urząand potential
hyperconverged
customers,dla
nearly
80%będzie
of companies
felt sposobu
that it was
for their
dzeń
spośródtowielu
innych
i przekonanie
klientów,
wybierali
ofertęoftejhyperconverged
firmy. Można to systems.
zrealizować na wiele
HCI vendor
be able
to offer
a complete
productby
portfolio
outside
sposobów,
jednakże
z
najnowszego
badania
IDC
przeprowadzonego
wśród
obecnych
i
potencjalnych
Lenovo must work this message throughout its marketing and selling of these products to truly set użytkowników systemów hiperkonwergentnych wynika, że jednym z najważniejszych powodów zmiany dostawcy są lepsze
them apart from many of the other HCI solutions.
usługi serwisowe i wsparcie techniczne. Poprzez skupienie się na dostarczaniu bezproblemowego wsparcia swoich urządzeń Lenovo może wykonać duży krok na drodze do skutecznego wyróżnienia się na zatłoczonym rynku.

CONCLUSION

Lenovo musi postawić na komunikat, że jest czymś więcej niż producentem serwerów i dostarcza pełne spektrum
produktówpreviously,
dla centrów
danych, ware
tym
przełącznikilooking
sieciowe,
masowąand
i stacje
KompletAs mentioned
companies
aggressively
for pamięć
less complexity
morerobocze.
agility from
ność
oferty
jest
w
stanie
przyciągnąć
wielu
potencjalnych
klientów
i
może
być
podstawowym
czynnikiem
wyróżtheir servers. Hyperconverged solutions deliver simplicity with their plug-and-play setup and their
niającym
urządzenia
HCI
firmy
Lenovo.
Potwierdzeniem
tego
mogą
być
wyniki
najnowszego
badania
IDC,
ability to deploy workloads faster than traditional servers. Any solution that provides the desired level
przeprowadzonego
wśród obecnych
użytkowników
systemów
of simplicity while meeting
the rigors iofpotencjalnych
datacenter performance
demands
will hiperkonwergentnych
find purchase among – ponad
80% firm uznało za ważne, by ich dostawca HCI był w stanie oferować – oprócz systemów hiperkonwergentend users. However, only solutions that truly differentiate themselves will be positioned to become
nych – pełne portfolio produktów.
leaders within this market.
Aby skutecznie odróżnić się od wielu dostawców rozwiązań HCI, Lenovo musi postawić na takie przesłanie
The
appliances
from the
deeply integrated
partnership between Lenovo and Nutanix address many of
w
swoich
działaniach
marketingowych
i sprzedażowych.
the shortcomings of traditional infrastructure mentioned previously. Also, this partnership leverages
Nutanix's reputation as one of the leaders in HCI software and Lenovo's servers with their System x
WNIOSKI
heritage to provide end users with an additional sense of confidence as to the potential quality of the
appliances. Further, this level of partner integration is a new and exciting shift in the HCI market,
Jak wspomniano na wstępie, firmy bezwzględnie oczekują od swoich serwerów mniejszej złożoności i większej
providing customers with rare advantages regarding support and maintenance. Indeed, the Lenovo
elastyczności. Rozwiązania hiperkonwergentne oferują prostotę, polegającą na realizacji idei plug-and-play,
appliances are well positioned to make an impact on the HCI market.
oraz zdolność do szybszego uruchamiania aplikacji w porównaniu z tradycyjnymi serwerami. Użytkownicy
końcowi chętnie kupią każde rozwiązanie, które zapewni im pożądany poziom łatwości obsługi, a jednocześnie
spełni wymagania wydajnościowe centrum danych. Jednakże tylko rozwiązania, które będą w stanie skutecznie wyróżnić się na tle innych ofert, staną się rynkowymi liderami.
Urządzenia powstałe w wyniku ścisłego partnerstwa firm Lenovo i Nutanix odpowiadają na wiele wymienionych wcześniej problemów związanych z użyciem tradycyjnej infrastruktury. W tym partnerstwie pozycja firmy
Nutanix, jako lidera w kategorii oprogramowania HCI, oraz renoma serwerów Lenovo, powstałych na bazie
dawnej platformy System x, mogą zwiększać zaufanie klientów odnośnie do potencjalnej jakości oferowanych
urządzeń. Co więcej, poziom integracji obu partnerów jest czymś nowym i atrakcyjnym na rynku HCI, ponieważ oferuje klientom wyjątkowe korzyści w zakresie wsparcia i utrzymania systemów. W rezultacie, urządzenia
Lenovo są dobrze przygotowane do odegrania znaczącej roli na rynku HCI.
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