
 Lenovo Data Center Group

Centrum danych  
definiowane  
przez przyszłe  
wymagania 



 3

„Zmiana przeraża wielu ludzi, ponieważ przeceniają  
oni wartość tego, co posiadają – a przy tym nie 
doceniają tego, co mogliby zyskać, gdyby zdecydowali 
się porzucić to, co mają”.

— James Belasco i Ralph Stayer

Uważasz, że zmiana jest 
problematyczna? 
My mamy inne zdanie.
Obawiasz się ryzyka oraz trudności związanych z transformacją?

My w zmianie widzimy nowe możliwości biznesowe. 

Zmagasz się z nieelastyczną i nieskalowalną infrastrukturą? 

Poznaj nowe rozwiązania IT, które zwiększają elastyczność  

i wspomagają zrównoważony rozwój. 

Czy koszty operacyjne ograniczają możliwości inwestowania w innowacyjność? 

Lenovo oferuje rekordową wydajność i niezawodność  

oraz efektywność kosztową, które pozwalają osiągać więcej.

Dla nas zmiana oznacza nowe okazje 
do zrobienia czegoś lepiej. Analizujemy 
przeszłość i wyciągamy wnioski. Staramy 
się wychodzić poza tradycyjne myślenie. 
To okazja do znalezienia odpowiedzi 
na pytania, których do tej pory nie 
zadawaliśmy. W centrum danych ciągłe 
zmiany zmuszają do podjęcia krytycznej 
decyzji: wykorzystać szansę i pójść do 
przodu, czy nie zmieniać nic i pozostać 
w tyle za konkurencją?

Rosnące oczekiwania klientów, partnerów 
oraz własnych pracowników przekładają 
się na coraz większe wymagania wobec 
centrum danych – wnikliwy i zarazem 
efektywny wgląd w funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa, większa elastyczność 
i responsywność IT, możliwość reagowania 
na bieżące potrzeby, a także wyższy 
poziom efektywności. 

W dzisiejszych czasach tradycyjna 
strategia oparta na reagowaniu na 
pojawiające się problemy i zachodzące 
zmiany już nie wystarcza. W ówczesnym 
dynamicznym otoczeniu biznesowym 
trzeba samemu nadawać im tempo.

W jaki sposób? Odpowiedzią jest centrum 
danych definiowane przez przyszłe 
wymagania. Dzięki niemu organizacja 
będzie w stanie osiągnąć maksimum 
swojego potencjału już dziś oraz zapewnić 
jego rozwój w przyszłości.

W Lenovo Data Center Group  
nieustannie poszukujemy  
lepszych rozwiązań.

Inaczej znaczy lepiej.

Zmiana to szansa.  
Warto ją wykorzystać.
Niektórzy postrzegają zmianę jako niepotrzebne zagrożenie.
W Lenovo myślimy inaczej.
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Zbuduj centrum danych definiowanych przez przyszłe wymagania.

Przygotuj się na szanse, które pojawią się jutro

Zarządzanie zmianą wymaga klarownego, strategicznego podejścia i wsparcia ze strony zaufanego partnera, 
który w odpowiednim momencie będzie w stanie dostarczyć niezbędne rozwiązania w atrakcyjnej cenie. Jednak 
ze względu na to, że technologia stale się rozwija, potrzebna jest elastyczność, która pozwoli dostosować się do 
zmian i nowych możliwości na rynku. W ten sposób zyskujemy pewność, że to, co wdrażamy dzisiaj, nie będzie 
nas ograniczać w przyszłości.

Potrzebne jest centrum danych definiowanych przez przyszłe wymagania – zbudowane na podstawie otwartych, 
modularnych technologii, umożliwiających łatwą adaptację oraz pozwalających na szybkie skalowanie, w tym 
również przy wykorzystaniu zasobów chmury obliczeniowej. Pracując z partnerami wybranymi spośród 
najlepszych firm technologicznych na rynku, zbudowaliśmy rozwiązania pozwalające obsłużyć kluczowe 
współczesne obciążenia szybciej i w bardziej niezawodny sposób. Dostarczają one organizacjom możliwości 
potrzebnych do osiągnięcia maksimum swojego potencjału zarówno dziś, jak i w przyszłości.

Prostszy biznes bez kompromisów
Infrastruktura zaprojektowana z myślą 
o łatwej integracji w istniejącym środowisku 
– centrum danych definiowane przez 
przyszłe wymagania dzięki wykorzystaniu 
otwartych standardów znacząco 
upraszcza i ujednolica zarządzanie. 
Pozwala także ograniczyć nakład pracy 
na administrację, a jednocześnie zapewnia 
najlepszą dostępną na rynku wydajność 
i niezawodność przy niższych kosztach 
operacyjnych. 

Szybsze dostarczanie usług
Z najwyższą efektywnością i na żądanie  
– tak dostarczane są aplikacje oraz zasoby 
w skali całego środowiska centrum danych. 
Moc obliczeniowa, pamięć masowa i zasoby 
sieciowe są zintegrowane przy użyciu 
gwarantującej największą efektywność 
mieszanki infrastruktur definiowanych 
programowo, tradycyjnych oraz 
chmurowych.

Wydajność napędzająca nowe odkrycia
Technologie wysokiej gęstości mają na 
uwadze jeden cel: dostarczać wydajność 
wymaganą przez HPC (High-Performance 
Computing) oraz sztuczną inteligencję 
– obciążenia, które już dziś pozwalają 
poznawać odpowiedzi na najważniejsze 
pytania nurtujące przedstawicieli biznesu 
czy naukowców.

Skala umożliwiająca łączność bez ograniczeń
Skala pozwalająca obsługiwać największe 
centra danych na świecie – pełne 
dostosowanie możliwości do potrzeb 
centrów danych, zgodnie z dokładnymi 
specyfikacjami, na podstawie bogatych 
możliwości badawczo-rozwojowych, 
światowej klasy łańcucha dostaw 
i kompleksowych usług obejmujących 
strategię, wdrożenia oraz bieżące wsparcie.

Jak wykorzystać nadarzającą się okazję?

20x
wzrost ruchu w centrach danych 
do 2020 r. ze względu na IoT 

20%
skumulowany roczny wskaźnik wzrostu 
(CAGR) programowo definiowanych 
rozwiązań dla centrów danych  
od 2017 do 2021 r.

http://www.businesswire.com/news/home/ 
20160801005538/en/Increased-Spending-Cloud-Data-
Center-Augment-Global

http://www.openpr.com/news/499843/Shift-from-On-premise-
Infrastructure-Operations-to-Cloud-to-Boost-Software-Defined-
Data-Center-Market.html

Lenovo Data Center Group
Powiew świeżości – nowe podejście, lepsze rozwiązania. Wyobrażenie 
sobie centrum danych definiowanego przez przyszłe wymagania 
oznaczało wykroczenie poza ramy tradycyjnego sposobu myślenia 
o technologii. Zaczęliśmy od naszego nieustannego dążenia do 
zwiększania wydajności i niezawodności, a później dodaliśmy do tego 
nowe podejścia, które pozwalają skoncentrować się na szybszym 
i prostszym rozwoju biznesu – a nie wyłącznie na technologii. 

Tworzymy innowacje technologiczne, 
które stanowią odpowiedzi na określone 
potrzeby biznesowe i pozwalają budować 
adekwatne rozwiązania zapewniające 
najwyższy, możliwy zwrot z inwestycji  
– osiągalny od razu i przynoszący korzyści 
w przyszłości.

Zapewniać przełomowe, 
kompleksowe doświadczenia 
My nie sprzedajemy rozwiązań dla centrów 
danych. My dbamy o długookresowe 
relacje. Od wstępnych konsultacji, przez 
dostarczenie rozwiązania, integrację 
i bieżące wsparcie – teraz współpraca 
z Lenovo jest jeszcze łatwiejsza. Oferujemy 
holistyczne rozwiązania zaprojektowane 
w odpowiedzi na konkretne potrzeby 
biznesowe i uwarunkowania rynkowe. 
Dostarczając klientom możliwości 
i wzmacniając w nich przekonanie, że 
mogą osiągnąć więcej, pracujemy nad 
budową zaufania.

Być najbardziej zaufanym doradcą
To nie slogan marketingowy. To obietnica. 
To fundament wszystkich podejmowanych 
przez nas działań, nieodwołalne 
zobowiązanie do rozwiązywania realnych 
problemów biznesowych, zamiast ochrony 
własnych rozwiązań technologicznych. 
Współpracujemy z najlepszymi na rynku, 
mając na celu tworzenie rozwiązań, 
które pomagają klientom identyfikować 
i wykorzystywać okazje biznesowe oraz 
eliminować zagrożenia wynikające ze 
starzenia się technologii. Budujemy 
zaufanie na uczciwym doświadczeniu.

Dostarczać innowacje, 
które zwiększają elastyczność
Infrastruktura IT nowej generacji 
musi adaptować się do gwałtownie 
zmieniających się wymagań biznesowych. 
Rozwój dla samego rozwoju może 
wywoływać podziw, ale to rozwój 
w poszukiwaniu konkretnych efektów 
biznesowych przynosi mierzalne korzyści. 

Rozwiązania zbudowane na bazie trzech podstawowych zasad

43 mld USD  
Firma z listy  
Fortune 500 

55 tys. 
pracowników 
obsługujących  
klientów w ponad  
160 tys. krajów

7 
narodowości pośród  
16 najwyższej rangi 
menedżerów 

5 
należących do 
Lenovo zakładów 
produkcyjnych

7
badawczych centrów 
danych rozlokowanych 
na całym świecie

202
miejsce na liście 
Fortune 2016 Global 
500 list
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Realizacja naszej wizji jest możliwa, 
ponieważ skoncentrowaliśmy się 
na dostarczeniu technologii nowej 
generacji, które umożliwiają świeży 
start, ale nie wymuszają zaczynania 
wszystkiego od nowa. Jesteśmy wierni 
naszej misji polegającej na dostarczaniu 
najwyższej dostępnej na rynku 
wydajności, niezawodności i jakości 
w skali całej oferty – serwerów, pamięci 
masowych i urządzeń sieciowych. 
Integrujemy najnowsze technologie, tak 
aby oferować najbardziej elastyczne 
rozwiązania infrastrukturalne na 
świecie.

Rozwiązania ThinkSystem i ThinkAgile 
zaprojektowano z myślą o łatwej 
adaptacji do zmieniających się potrzeb. 
Wykorzystaj kreatywność i innowacyjny 
sposób myślenia Lenovo do osiągnięcia 
własnych celów.

Przeznaczone do obsługi najbardziej wymagających obciążeń, 
rozwiązania dla centrów danych ThinkSystem sprawiają, że 
efektywna i ekonomiczna integracja nowych możliwości – od 
wdrożenia przez wszystkie fazy cyklu wykorzystania technologii 
IT – jest prosta. Zarządzanie oparte na otwartych standardach 
i rewolucyjne koncepcje inżynieryjne, które leżą u podstaw 
architektury systemowej, zapewniają wyjątkową elastyczność 
serwerom, pamięci masowej i sieci. Wszystko to umożliwia 
przyspieszenie ewolucji, której celem jest osiągnięcie prostoty 
i skali chmury obliczeniowej. Rozwiązania ThinkSystem zostały 
poddane testom w skrajnych warunkach. Dzięki temu mamy 
pewność, że dostarczają one ekstremalną wydajność, najwyższy 
poziom niezawodności i niższe TCO.

Przykładem może być Lenovo ThinkSystem SR950. To 
zupełnie nowe urządzenie zbudowane do obsługi krytycznych 
aplikacji biznesowych. Zapewnia niezawodność pozwalającą 
wyeliminować przestoje1 oraz najwyższą wydajność2 dla aplikacji 
wykorzystujących duże zasoby pamięci, takich jak SAP HANA. 
Gwarantuje przy tym elastyczność umożliwiającą łatwe skalowanie 
z 2 do 8 procesorów. Całość znajduje się w obudowie o wysokości 
4U, oferującej dwukrotnie większą gęstość w porównaniu 
z rozwiązaniami poprzedniej generacji. Jej unikalna konstrukcja 
modułowa sprawia, że wszelkie działania serwisowe czy upgrade’y 
mogą być prowadzone bez wyjmowania maszyny z szafy.

Rozwiązania dla centrów danych 
Lenovo ThinkSystem™ i ThinkAgile™

Najwyższy poziom 
elastyczności 
dostępny na rynku 
– w trakcie całego 
cyklu wykorzystania 
rozwiązania

Rekord świata 
wydajności2

Najwyższy na 
rynku poziom 
niezawodności1 

Powered by Intel® Xeon® 
processor Scalable family

ThinkAgile to definiowana programowo infrastruktura, która oferuje 
szybkość charakterystyczną dla chmury obliczeniowej i kontrolę 
typową dla tradycyjnego IT zlokalizowanego we własnym centrum 
danych. Dzięki temu można znacząco, w porównaniu z tradycyjnym 
podejściem, obniżyć wydatki operacyjne. To łatwe do 
zwymiarowania, zamówienia, wdrożenia oraz zarządzania wstępnie 
zintegrowane i przetestowane, elastyczne rozwiązania dla 
hybrydowej chmury, pamięci masowej definiowanej programowo 
oraz infrastruktury hiperkonwergentnej. Stanowią przełomowe 
doświadczenie z punktu widzenia posiadacza technologii IT: 
gotowe rozwiązanie i jeden punkt kontaktu, błyskawiczne 
wdrożenie. Dzięki unikalnemu podejściu do zintegrowanych 
systemów znacznie skraca się czas potrzebny do osiągnięcia 
wartości biznesowej: od chwili złożenia zamówienia do realizacji 
upływa zaledwie kilka tygodni, co przekłada się na niższe koszty 
i mniejszą złożoność związaną ze ścieżkami upgrade’ów 
w tradycyjnych centrach danych.

Powered by  
Intel® Xeon® processor 
Scalable family

Wykorzystanie usług eksperckich realizowanych przez 
doświadczonych inżynierów to dla klientów gwarancja 
maksymalnego uproszczenia projektu. Instalacja i uruchomienie 
wybranych rozwiązań programowych zajmuje zaledwie kilka 
godzin. Przy tym zarówno w przypadku oprogramowania, jak 
i sprzętu oferowane jest kompleksowe wsparcie za pośrednictwem 
jednego punktu kontaktu w Lenovo.

80%
szybszy czas osiągnięcia wartości  
w porównaniu z tradycyjnym podejściem

Usługi Lenovo
Klienci oczekują, że Lenovo będzie wspierać ich krytyczne operacje 
biznesowe. My budujemy nie tylko centra danych – budujemy 
również relacje oparte na głębokim zaufaniu. Otwarte, strategiczne 
myślenie, podejście oparte na współpracy i doradztwie – wszystko 
to pomaga klientom rozwijać posiadane technologie z myślą 
o wspieraniu wyznaczonych celów, ale także eksplorowaniu świata 
zupełnie nowych możliwości.

#1
pod względem 
obsługi klientów4

10 tys.
specjalistów 
świadczących 
usługi w ponad  
165 krajach 

~2.6 mln
maszyn 
utrzymywanych 
przez Lenovo  
i objętych firmową 
gwarancją



Powered by Intel® Xeon® processor Scalable family
Intel, logotyp Intel, Xeon oraz Xeon Inside to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe należące do Intel Corporation w USA i/lub innych krajach.
® Lenovo 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone. Lenovo, logotyp Lenovo, ThinkSystem oraz ThinkAgile to znaki towarowe należące do Lenovo.

Dowiedz się więcej na  
www.lenovo.com/future-defined

 (1)   #1 pod względem niezawodności serwerów x86. Raport ITIC 2016-2017 Global Hardware, Server OS Reliability Report:  
http://www.lenovo.com/images/products/system-x/pdfs/white-papers/itic_reliability_2H_2016_wp.pdf

 (2)   #1 pod względem wydajności w benchmarkach SAP: 
http://news.lenovo.com/news-releases/lenovo-x6-server-architecture-achieves-10-performance-world-records.htm

 (3)   ThinkAgile – 80% szybsze osiągnięcie wartości biznesowej: 
http://wikibon.com/case-study-lenovonutanix-appliance-for-microsoft-application-environment/

 (4)   #1 pod względem satysfakcji klientów używających serwerów x86. Źródło: Badanie „TBR 2H2016 – 2H16 Corporate IT Buying 
Behavior and Customer Satisfaction Study”, grudzień 2016 r. Lenovo było numerem #1 w sześciu kolejnych badaniach w okresie 
od stycznia 2015 r. oraz 22 z 28 badań przeprowadzonych w okresie od drugiego półrocza 2009 r. W ostatniej ankiecie Lenovo 
wyprzedziło konkurentów, biorąc pod uwagę 21 z 22 atrybutów satysfakcji.  
(http://www.lenovo.com/images/products/system-x/pdfs/white-papers/tbr_x86servers_top_csat_2h16_wp.pdf)  
– (including System x results prior to System x acquisition by Lenovo in 2014)

 (5)   #1 pod względem wydajności MS SQL. Wyniki na dzień 11 lipca 2016 r.  
http://www.tpc.org/3321, http://www.tpc.org/3325, http://www.tpc.org/4076, http://www.tpc.org/4078

 (6)   #2 na liście superkomputerowej TOP 500 
Projekt TOP 500 to szczegółowy ranking 500 najpotężniejszych, nierozproszonych systemów komputerowych na świecie.  
https://www.top500.org/statistics/list/ (czerwiec 2016 r.)

 (7)   Miejsce w rankingu najlepszych łańcuchów dostaw Gartner Supply Chain Top 25 w 2016 r. 
http://www.gartner.com/newsroom/id/3323617

 (8)   Ponad 150 historycznych rekordów świata w testach wydajnościowych – zarówno aktualne i historyczne benchmarki  
w okresie od 2001 do chwili obecnej dla linii produktów x86 (przejętych w 2014 r.), wyniki certyfikowane przez branżowe  
organizacje benchmarkowe, wyniki z dnia oryginalnej publikacji.

Aktualne benchmarki w okresie od 2001 do chwili obecnej dla linii produktów x86 (przejętych w 2014 r.), wyniki certyfikowane  
przez branżowe organizacje benchmarkowe, wyniki z dnia oryginalnej publikacji.

W Lenovo wiemy, że inteligentna, precyzyjnie określona zmiana to jedyna 
szansa na realny postęp. Właśnie dlatego staramy się myśleć inaczej 
i nieustannie poszukiwać lepszych sposobów działania. 

Lenovo Data Center Group działa inaczej.
Ponieważ inaczej, znaczy lepiej.

Najwyższy czas, żeby jeszcze raz przyjrzeć się Lenovo.

150+
historycznych 
rekordów świata 
w testach 
wydajnościowych8

Top 25
w globalnym 
rankingu Gartner 
Supply Chain7

#1
pod względem 
satysfakcji klientów 
używających 
serwerów x864

#1
pod względem 
niezawodności 
serwerów x861

#1
pod względem 
wydajności  
w benchmarkach 
SAP2 oraz Microsoft5

#2
dostawca na liście 
superkomputerowej 
TOP5006


