Toonaangevend op het gebied van de hybrid cloud

Inzichten, toegankelijkheid
en controle om het volledige
potentieel van data te benutten
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Onze klanten
In een wereld waarin technologie steeds meer vervlochten raakt
met ons dagelijks leven, vormt digitale transformatie de hoogste
strategische prioriteit voor de meeste organisaties. Organisaties
kunnen hun digitale transformatie alleen laten slagen door data
hun levensader te laten zijn. Data moet ongehinderd door
het bedrijf kunnen stromen, zodat bedrijfsprocessen kunnen
worden geoptimaliseerd, bedrijfsinnovatie mogelijk wordt
en nieuwe contactmomenten met klanten ontstaan dankzij
technologie.
IT-leiders staan tegelijkertijd onder immense druk om de rijkdom
aan data te benutten en hieruit meerwaarde te behalen voor de
volledige organisatie. Dit alles moet in minder tijd, met minder
personeel en voor minder geld gebeuren. Data bevindt zich niet
langer uitsluitend op apparaten achter firewalls. In plaats daarvan
wordt data verspreid, dynamisch en divers.
Hiertoe moeten organisaties data in het middelpunt plaatsen,
maar dit is geen kleine opgave. Ze moeten bovendien kiezen voor
een holistische, veilige, efficiënte en toekomstbestendige aanpak
voor het beheer van data, waarbij ze niet afhankelijk zijn van één
leverancier.

Snelst groeiende top 5-leverancier
van all-flash disksystemen2

Ons portfolio
Flash speelt een belangrijke rol in de digitale transformatie bij
klanten. Zij zijn op zoek naar mogelijkheden om de concurrentie
voor te blijven door de belangrijkste bedrijfsapplicaties te
versnellen en meerwaarde te laten opleveren. Tegelijkertijd
moet de Total Cost of Ownership worden verlaagd. All-flash
disksystemen vormen dé technologie voor klanten die op zoek
zijn naar snelheidswinst en besparing door harddiskinstallaties
te vervangen. NetApp kan dankzij zijn zeer gevarieerde en brede
portfolio met all-flash en hybride disksystemen klanten goed in
staat stellen deze transitie te realiseren.
Door budgetbeperkingen en een tekort aan vaardigheden
zijn onze klanten genoodzaakt externe hulp in te schakelen
voor het integreren, implementeren en beheren van de
oplossingen waarmee zij de concurrentie voor kunnen blijven.
Hierdoor neemt de vraag naar (hyper)geconvergeerde
infrastructuuroplossingen toe. FlexPod is voor veel grote
ondernemingen over de hele wereld de geprefereerde
geconvergeerde infrastructuur. Klanten kunnen de beperkingen
van traditionele HCI's wegnemen door te kiezen voor
NetApp HCI. Daarbij levert Data Fabric zowel gegarandeerde
performance als ongeëvenaarde flexibiliteit, schaalbaarheid,
automatisering en integratie.

Ons bedrijf
NetApp is toonaangevend op het gebied van de hybrid cloud.
We bieden een volledig scala aan dataservices op basis van de
hybrid cloud; deze vereenvoudigen het beheer van applicaties
en data, zowel in de cloud als in on-premises omgevingen,
om de digitale transformatie te versnellen. Samen met onze
partners stellen we wereldwijd opererende organisaties in staat
om het volledige potentieel van hun data te benutten, zodat
zij meer contactmomenten met hun klanten kunnen inplannen,
de innovatie kunnen vergroten en bedrijfsprocessen kunnen
optimaliseren.

De snelheids- en schaalbaarheidsvoordelen van de public cloud
spreken klanten aan. Ze zijn echter op zoek naar nieuwe vormen
van datamanagement om de controle over data te behouden
nu deze niet langer alleen binnen het bedrijfspand blijft. NetApp
is van mening dat de hybrid cloud het dominante model wordt
voor IT-implementaties. Dankzij onze Data Fabric kunnen onze
klanten hun data zowel on-premises als in de public of hybrid
cloud beheren, beveiligen en beschermen. Uiteraard profiteren
ze van de schaalbaarheid die noodzakelijk is om de exponentiële
datagroei in de digitale wereld op te vangen.

NetApp Data Fabric
Met NetApp Data Fabric wordt datamanagement zowel in de
cloud als on-premises vereenvoudigd en geïntegreerd om de
digitale transformatie te versnellen. Bedrijven profiteren van
consistente en geïntegreerde datamanagementservices en
-applicaties voor datazichtbaarheid en -inzicht, datatoegang
en -controle alsook dataprotectie en -beveiliging. NetApp
Data Fabric ontketent de kracht van data, zodat bedrijven de
concurrentie voor kunnen blijven.

Onze services en support
Professional Services-teams van NetApp en onze partners
bieden assessment-, ontwerp- en implementatieservices om de
IT-omgeving van klanten te optimaliseren. Deze deskundigen
helpen klanten om nieuwe functionaliteit met vertrouwen te
implementeren. NetApp Global Support reageert zeer snel en
voorziet in de benodigde systemen, processen en technici, zodat
complexe en cruciale omgevingen voortdurend kunnen blijven
functioneren.
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Onze partnerschappen
We hebben een duurzame samenwerking met de beste partners in de branche op het gebied van applicaties, infrastructuur,
consulting en reselling en hebben één doel voor ogen: het succes van onze klanten. Wereldwijde ondernemingen, lokale bedrijven
en overheidsinstanties vertrouwen op NetApp en ons samenwerkingsverband met partners om maximaal te profiteren van hun ITinvesteringen.

Een aantal van onze mondiale partners
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