
rauta elää omaa elämäänsä, ja sitä voidaan tarpeen mukaan vaih-
taa ja päivittää. Rauta muuttuu vihdoinkin isännästä rengiksi.

Palvelut siirtyvät napinpainalluksella omasta konesalista julkipil-
veen, julkipilvestä toiseen ja takaisin. Julkipilvien käyttö on tehokas-
ta ja läpinäkyvää, koska käytämme julkipilvien natiiveja rajapintoja.

Olemme ryhtyneet tiiviiseen yhteistyöhön Fujitsun kanssa saadak-
semme yhä useammat organisaatiot pilvistymään mahdollisimman 
tehokkaasti ja edullisesti.

Lähdimme aikoinaan liikkeelle työasemavirtualisoinnista. Nyt 
Nutanix toimii alustana käytännössä kaikelle virtualisoitavalle, olipa 
kyseessä sitten SAP, Oracle, Epic tai esimerkiksi IoT-, tekoäly- tai 
disaster recovery -ratkaisut.

Fujitsun kaltainen kumppani pystyy ottamaan vastuun suurimmista-
kin hankkeista ja huolehtia yhtä lailla käyttöönottoon liittyvistä pro-
jekteista kuin jatkuvista palveluista globaalissa mittakaavassa. 
Nutanixin käyttäjäkunta kasvaa jokaisen kokoluokan organisaatios-
sa, joten toimituskykyyn liittyvät asiat nousevat usein esiin.

Yhdessä meillä on riittävästi muskeleita ja osaajia palvella kaikkia 
pilveen pyrkijöitä ja viedä pilvimurrosta eteenpäin. Murros meillä on 
edessä väistämättä – kyse ei ole siitä tapahtuuko se, vaan kuinka 
nopeasti.
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Päämääränä 
kustannustehokas 
yhden klikkauksen 
konesali

Tämä onnistuu hyperkonvergenssi-infrastruktuurin tai lyhyesti 
HCI:n avulla.

Ajajan ei tarvitse tietää, mitä auton konepellin alla tapahtuu, ja 
konesalin moottorin toiminta voi jäädä samalla tavalla konepellin 
alle piiloon.

Kompleksisuuden häivyttäminen tarkoittaa käytännössä sitä, että 
tuomme julkipilven helppouden ja nopeuden kaikkiin mahdollisiin 
pilviin ja niiden yhdistelmiin.

Loppukäyttäjille tämä merkitsee nopeutta ja luotettavuutta. 
Talousjohtaja pitää siitä, että kustannukset ovat aina ennakoitavissa. 
Tietohallintojohtajalle on toiminnan jatkuvuuden kannalta olennais-
ta, että sovellukset toimivat niin kuin on luvattu

It-ihmisten elämää helpottaa se, että uusia palveluja pyytäville on 
helppo sanoa kyllä ja toteuttaa toiveet nopeasti. Koska konesalin hal-
linnoiminen yksinkertaistuu, ihmisresursseja vapautuu oikeasti kehit-
tämään toimintaa ja tukemaan liiketoimintaa.

Miten teemme kompleksisuuden häivytyksen? Otamme parhaat palat 
julkipilviarkkitehtuurista ja tuomme ne organisaatioiden omien kone-
salien käyttöön. Enää ei tarvitse tinkiä käyttökokemuksesta missään 
tilanteessa. Se on aina yhdenmukainen riippumatta siitä, tulevatko 
palvelut omasta salista, julkipilvestä tai jostain muualta.

Kun Nutanixin ratkaisut otetaan käyttöön, konesalissa ei enää tarvit-
se miettiä tallennuksen, verkon ja palvelinten elinkaaria, vaan voi-
daan keskittyä palveluiden kehittämiseen. Konesalien perinteinen 

Konesali, jonka hallinnointi on yhtä helppoa kuin iPhonen käyttäminen – se on meillä 
Nutanixissa päämääränä. Haluamme häivyttää konesalien kompleksisuuden näkymättö-
miin ja helpottaa samalla organisaatioiden elämää kaikilla tasoilla loppukäyttäjistä alkaen.


