
Opas hyper-
konvergoituun 
konesaliin

Gartner: Hyperkonvergoinnin aalto alkoi vuonna 2016! 



Perinteisten konesalien hallinta on muuttunut vuosi vuodelta vaikeammaksi. 
Laitteiden, sovellusten ja datan määrä on tehnyt konesaleista yhä 
monimutkaisempia. Perinteiseen arkkitehtuuriin perustuvat konesalit 
väistyvät Suomessakin hyperkonvergoitujen konesalien tieltä. 

Haluamme, että sinäkin pääset hyötymään markkinat mullistavasta arkkitehtuurista! 

Kerromme tässä oppaassa mitä hyperkonvergoitu konesali tarkoittaa sekä mitä 
hyötyjä se tarjoaa ja kenelle erityisesti. 
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Tiesitkö, että järjestelmäasiantuntijoiden 
ajasta menee noin 80 % konesalien 
ylläpitoon ja päivittämiseen?1

Datamassan 
eksponentiaalinen 
kasvuvauhti jatkuu 
ja valtaosa uusista 
työkuormista pyörii 
virtuaalikoneilla! 

Opas HyperkOnverGOituun kOnesaliin



Mitä hyperkonvergoitu 
konesali tarkoittaa?  

Kyse on ohjelmistolla ohjattavasta konesaliarkkitehtuurista, jota yrityksen tietohallinnon on erittäin 
helppo hallita. Integroitu kokonaisuus sisältää parhaimmillaan kaikki tarvittavat resurssit, eli palvelimet, 
tallennuksen, varmistuksen, konesaliverkot ja virtualisointialustan. 

Virtuaalisia resursseja voidaan hyödyntää tehokkaasti ja useista eri konesaleista. Konesalin 
kapasiteettia voidaan kasvattaa kätevästi noodi kerrallaan jopa järjestelmän päällä ollessa. 
 

Mitä eroa perinteiseen konesaliratkaisuun? 

•	 Huomattavasti	vähemmän	konesalilaitteita.	

•	 Yhteensopivat	laitteet	ja	selkeä	IT-arkkitehtuuri.		

•	 Tehostaa	merkittävästi	datan	hallintaa	ja	hillitsee	
 datan kasvua älykkäillä tallennusominaisuuksilla.  

•	 Pienentää	tilantarvetta	ja	parantaa	energia-
 tehokkuutta sekä vikasietoisuutta.   
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Mitä hyötyjä hyperkonvergoitu
konesali tarjoaa yrityksellesi?      

1. Konesalin hallinta helpottuu huomattavasti. Koko konesalia ja kaikkia resursseja 
 hallitaan yhden käyttöliittymän, eli VMwaren vCenterin kautta.  

2. Säästää kustannuksia. Säästöjä kertyy ennen kaikkea konesalin helposta 
 hallittavuudesta ja operoinnista.    

3. Skaalautuu joustavasti. Konesalin kapasiteettia voidaan nostaa kätevästi 
 noodeja lisäämällä – ilman käyttökatkoja.  

4. Parantaa suorituskykyä ja toimintavarmuutta. Sovellusten käytettävyys paranee 
	 huomattavasti.	Tallennus	ja	datan	palauttaminen	sujuvat	tehokkaammin.	Datan	hallinta	ja	
 tiedonsiirto tehostuvat älykkäillä tallennusominaisuuksilla. Replikointi lisää vikasietoisuutta.                    

5. Nostaa konesalin automaatioastetta. Kapasiteetin nostaminen ja tiedontallennus on 
 mm. automatisoitu.     
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Kenelle hyperkonvergoitu 
konesaliratkaisu soveltuu?

Se toimii erityisen hyvin yli 40 virtuaalipalvelimen ympäristöissä, olipa sitten kyse 
pk-yrityksestä,	suuresta	yrityksestä	tai	IT-palveluntarjoajasta.	Se	soveltuu	virtuaalisten	
työkuormien ajamiseen, joissa data on pakattavissa (n. 95 % datasta on pakattavaa).  

Hyperkonvergointi on valintasi, mikäli haluat:   

•	 Helpommin	hallittavan	konesaliympäristön.	

•	 Edullisemman	ja	turvallisemman	vaihtoehdon	julkisille	pilvi-infrastruktuureille.		

•	 Varmistaa	virtuaalipalvelimien	nopean	palautumisen	sekä	optimoida	palvelimien	
 laskentatehon. 

•	 Parantaa	työasemavirtualisoinnin	käyttökokemusta.			
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Haluatko lisätietoja 
hyperkonvergoidusta 
konesalista?   

Ota meihin yhteyttä, niin kerromme lisää ja miten sinun 
kannattaisi edetä!      
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1	Deloitte,	2015	“Core	renaissance.	Revitalising	the	heart	of	IT”	
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