
CENTRA DANYCH  
I OBIEKTY O ZNACZENIU KRYTYCZNYM

Jako dyrektor ds. operacji, projektant centrum danych 
lub menedżer IT wiesz, jakie znaczenie ma wydajność 
centrum danych dla sukcesu przedsiębiorstwa.  
To obiekt, w którym przeprowadzane są jednocześnie 
tysiące istotnych operacji umożliwiających sprawne 
funkcjonowanie firmy. Dlatego musisz nieustannie 
poszukiwać równowagi między zapotrzebowaniem  
na wyższą wydajność, gęstość oraz elastyczność  
a obniżaniem kosztów. 

Znalezienie prawidłowej odpowiedzi nie jest proste.  
Pomóc Ci mogą eksperci działu rozwiązań globalnych Vertiv.

Dostarczamy rozwiązania dla centrum danych tysiącom firm na całym świecie. 

Jeśli stare metody pozyskiwania i rozwoju zdolności produkcyjnych nie 

spełniają Twoich dynamicznych potrzeb, oferujemy inną drogę do sukcesu. 

Usprawniamy działanie centrum danych i serwerowni: stosujemy różne 

konfiguracje produktów Vertiv i współpracujemy z partnerami branżowymi. 

Oferujemy rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb.SmartRoW™ DCX
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W jaki sposób dostarczamy wyróżniające się 
rozwiązania, które są elastyczne, skalowalne i wydajne?

Dopasowujemy rozwiązanie do konkretnego zastosowania – 

wykonujemy wstępny projekt, konfigurację i testowanie oraz 

sprawdzamy je pod kątem indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

W Vertiv gwarantujemy, że:

yy Twoim projektem będą zarządzać specjaliści ds. IT,  

obiektów, sieci i bezpieczeństwa – od opracowania  

wstępnych założeń po jego wdrożenie.

yy Zbudujemy efektywny obiekt. Zatrudniamy najlepszych 

ekspertów zajmujących się produkcją i konfigurowaniem 

obiektów integrujących rozwiązania wielu dostawców  

i wdrażamy je w miejscu instalacji.

yy Współpracujemy ze specjalistami ds. obiektowych, 

gwarantując ciągłość zasilania krytycznych odbiorów podczas 

rozbudowy mocy.

UPRASZCZAMY INFRASTRUKTURĘ 
CENTRUM DANYCH.
Dział rozwiązań globalnych Vertiv gwarantuje ciągłość działania 

systemów i rozwój Twojej firmy. Posiadane doświadczenie  

i zasoby pozwalają nam dostosowywać się do bieżących potrzeb 

klientów, przewidywać przyszłe wymagania i oferować  

bezkonkurencyjne rozwiązania. 


