
NIL HYPERCENTER
PREOBRAZBA INFRASTRUKTURE IT V NOVO 
STRATEŠKO JEDRO VAŠEGA PODJETJA



Podpreti poslovanje, povečati produktivnost in učinkovito upravljati za to potrebne 

vire. Znani cilji, ki pa jih IT-oddelki čedalje težje uresničujejo zaradi hitrih tehnoloških in 

poslovnih sprememb, kopičenja slabo povezanih rešitev za vse večji nabor storitev ter 

proračunskih omejitev.

CILJI SO ZNANI

Pred IT-upravljavci je zahtevna naloga, da v zaostrenih gospodarskih 
razmerah bolj kot kdajkoli doslej dokažejo poslovno vrednost IT in 
njen prispevek k ponovnemu gospodarskemu zagonu podjetij. Jasno je, 
da doslej uveljavljeni prijemi ne zadostujejo, potrebna je korenitejša 
preobrazba.



POT JE NOVA
Virtualizacijske tehnologije in modeli zasebnega računalniškega oblaka z dinamičnimi 

infrastrukturami, ki so v vsakem trenutku pripravljene na poslovne spremembe, ponujajo 

novo pot do večje poslovne vrednosti IT.

S pomočjo standardizacije in avtomatizacije polagajo trdne temelje za hitro, izredno prilagodljivo 

in gospodarno uvajanje novih storitev za uporabnike - brez zamudnega in zapletenega uvajanja 

dodatnih ali nestandardnih infrastrukturnih gradnikov. Podjetja lahko tako bolje izkoristijo vire, ki 

jih še imajo, in hitro povečajo zmogljivosti, ko jih potrebujejo.

Rezultat novega pristopa k razvoju, izgradnji in obratovanju jedra sodobnih IT-infrastruktur 

- podatkovnih centrov - je arhitektura NIL HyperCenter, ki je podjetjem na voljo prek 

celovite in modularno zasnovane rešitve podjetja NIL.

NIL HyperCenter organizacijam nudi nadzorovan in premišljen prehod iz sedanjih statičnih 

infrastruktur v sodobne dinamične infrastrukture, ki so se sposobne občutno bolje in hitreje 

prilagajati poslovnim zahtevam in hkrati zmanjšati poslovna tveganja.

Temeljni vodili arhitekture NIL HyperCenter sta celovito združevanje in virtualizacija 

celotne jedrne infrastrukture IT. Združevanje omogoča centralizacijo vseh osrednjih virov 

IT v sodobne podatkovne centre. Virtualizacija vseh strojnih gradnikov, kot so strežniki, 

odjemalci, omrežja in omrežne storitve, pa ločitev strojne opreme od storitev.

Podatkovni center tako postane nabor skupnih gradnikov, ki jih svobodno in na zahtevo 

uporabljate za obstoječe in nove storitve.

NAŠ ODGOVOR JE NIL HYPERCENTER



ZAKAJ NIL HYPERCENTER?

PREPROSTO DO NOVIH STORITEV
NIL HyperCenter z virtualizacijo strojnih virov omogoča hitro izdelavo produkcijskih 
okolij za nove storitve, razvoj prototipov storitev ter pripravo testnih okolij - vse to 
običajno brez nadgrajevanja strojne opreme in z vnovično uporabo že preizkušenih ter 
poznanih rešitev.

PRIPRAVLJENOST NA RAST
NIL HyperCenter podpira dodeljevanje dodatnih zmogljivosti določenemu aplikativnemu 
procesu brez strojne nadgradnje. Če so take nadgradnje občasno vendarle potrebne, 
so dodatne zmogljivosti takoj na voljo vsem procesom, ki infrastrukturo uporabljajo.

NAPREDNO UPRAVLJANJE PO MERI
NIL HyperCenter prek centralizacije virov poenostavi mnoge upravljavske postopke 
in poskrbi za lažje obvladovanje inventarja. Vzpostavljeno infrastrukturo lahko v celoti 
upravljate in nadzorujete sami, lahko pa prepustite upravljanje nizkonivojskih procesov 
podjetju NIL. Ne glede na izbrani način upravljanja imate vedno popoln pregled nad 
delovanjem.

POENOTENA VARNOST
Virtualizacija podatkovnega centra bistveno olajša izvedbo mehanizmov za 
zmanjševanje varnostnih tveganj. Ločujete lahko vire, ki zaradi prevelikih stroškov 
ali kompleksnosti prej niso bili ločeni, in uvajate enotne varnostne storitve za 
vse aplikacijske procese. Poenoteni varnostni mehanizmi, ki jih je lažje nadzirati, 
omogočajo enakomernejše in celovitejše zagotavljanje varnosti.

LAŽJE VZDRŽEVANJE IN CELOVITA ASISTENCA
V arhitekturi NIL HyperCenter se sistemi, aplikacije ter njihovi komunikacijski tokovi 
izvajajo prek logične infrastrukture, kjer lahko večino operativnih posegov opravljate 
brez prekinitve poslovnih procesov. NIL vam nudi tudi celoten nabor asistenčnih storitev 
NIL Assist, s katerim poskrbite za optimalno in zanesljivo delovanje infrastrukture, ali 
celo prevzame upravljanje infrastrukture v celoti. Skozi celoten življenjski cikel infras-
trukture zagotavljamo izjemno hiter odziv in odpravo napak ter taktično in strateško 
pomoč pri vseh operativnih in razvojnih izzivih.

NEPREKINJENO POSLOVANJE
Arhitektura NIL HyperCenter je zasnovana za kritične poslovne procese, zato vam 
nudi bogato izbiro mehanizmov za zagotavljanje visoke zanesljivosti, od popolnoma 
neprekinjenega in proti napakam odpornega delovanja do celovite zaščite pred 
katastrofami s podvajanjem celotnega podatkovnega centra na več geografskih 
lokacijah.



POTREBE IN CILJI 
ODDELKOV IT

KLASIČNE 
INFRASTUKTURE IT IN 
PODATKOVNI CENTRI

NIL HyperCenter

GOSPODARNOST Nizka, zaradi organske rasti 
in kompleksnosti

Visoka, zaradi celostno
virtualizirane infrastrukture

UVAJANJE NOVIH 
STORITEV

Zamudno, zaradi dodajanja 
novih infrastrukturnih 
gradnikov

Hitro, zaradi ponovne 
uporabe preizkušenih rešitev

STORILNOST Nizka, pogosto pomanjkanje 
kadrov

Visoka, zaradi poenotene 
infrastrukture

RAZŠIRLJIVOST Težka, zaradi tesne integracije 
aplikacij z infrastrukturo

Enostavna, zaradi 
neodvisnosti aplikacij od 
infrastrukture

ZANESLJIVOST Selektivna, za vsako 
aplikacijo posebej

Enotna, za vse aplikacije brez 
dodatnih gradnikov

VARNOST Nepregledni varnostni 
“otoki”

Enotne virtualizirane 
varnostne storitve

VZDRŽEVANJE IN 
UPRAVLJANJE

Heterogena orodja za 
različne vire

Enotni mehanizmi upravljanja 
in nadzora

KAKO NIL HYPERCENTER 
UVEDEMO V VAŠE OKOLJE?
Arhitekturo NIL HyperCenter v vaše okolje uvajamo po visoko nadzorovani poti, ki 

vključuje pripravo podrobnih načrtov, izvedbo na podlagi predpisanih smernic ter obsežno 

preizkušanje zmogljivosti in zanesljivosti pred dejansko uvedbo.

Glede na potrebe strank in njihovega poslovnega ter tehnološkega okolja smo razvili tri 

osnovne različice arhitekture NIL HyperCenter. Vsako od različic lahko še dodatno prilagodimo 

lokalnemu IT-okolju stranke ali pa omogočimo prehod iz ene različice v drugo.

INTEGRACIJA V OBSTOJEČE OKOLJE

Vse virtualizacijske rešitve, ki so del arhitekture NIL HyperCenter, povežemo in vključimo v 

obstoječe okolje, kar vam omogoča prijazen prehod na učinkovitejše delovanje ter ohranjanje 

vaših investicij v obstoječo infrastrukturo.

NIL HyperCenter 
Foundation

NIL HyperCenter 
Enterprise

NIL HyperCenter 
Enterprise NonStop

Arhitektura, namenjena 
srednje velikim organizacijam, 
ki želijo doseči predvsem 
večjo fleksibilnost 
poslovanja.

Arhitektura namenjena 
velikim organizacijam, ki 
imajo poleg fleksibilnosti 
potrebe po višji varnosti, 
zanesljivosti in upravljivosti 
podatkovnega centra.

Arhitektura, namenjena 
velikim organizacijam, ki 
imajo najvišje zahteve po 
zanesljivosti delovanja.

Arhitektura vsebuje osnovne
gradnike virtualizacije 
strežnikov, omrežja in 
shranjevalnih virov.

Arhitektura vsebuje gradnike 
arhitekture NIL HyperCenter 
Foundation in tudi napredne 
gradnike visoke dostopnosti, 
varnosti in povečljivosti. 

Arhitektura vsebuje gradnike 
arhitekture NIL HyperCenter 
Enterprise in tudi gradnike 
za popolnoma neprekinjeno
delovanje infrastruktirnih 
virov.



PRIMERJAVA NIL-OVIH STORITEV RAČUNALNIŠTVA 
V OBLAKU

Flip IT Flex IT NIL HyperCenter

Tipični naročniki Majhna in srednja podjetja
Srednja in velika podjetja, 
ponudniki Internetnih 
aplikacij (SaaS)

Srednja in velika podjetja, 
ponudniki storitev 
računalništva v oblaku

Nadzor nad viri Javni oblak (deljen nadzor 
med naročnikom in NIL-om)

Javni oblak (deljen nadzor 
med naročnikom in NIL-om)

Zasebni oblak (popoln 
nadzor stranke)

Ključne lastnosti
Preprostost uporabe, cena, 
višja raven storitev IT od 
dosedanjega

Visoka varnost, zanesljivost, 
in prilagodljivost v javni 
infrastrukturi

Najnižje tveganje in največ  
nadzora

Obseg storitve Popolno zunanje izvajanje 
celotnega IT

Zunanje upravljanje 
infrastrukture ali platforme 
strežniških aplikacij

Lastno ali NIL-ovo upravljanje 
storitev IT na strankini 
infrastrukturi

Storitveni model 
računalništva v 
oblaku

SaaS IaaS in PaaS IaaS

Zagotavljanje 
ravni storitev

Osnovna zagotovila ravni 
storitve

Od osnovnih do izjemno 
visokih zagotovil ravni 
storitve

Od osnovnih do izjemno 
visokih zagotovil ravni 
storitve

Infrastruktura 
storitev NIL-ov javni oblak NIL-ov javni oblak V lasti ali najemu stranke, na 

lokaciji stranke
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