
ANA VERİ MERKEZİ  
VE KRİTİK TESİSLER

İster global veri operasyon yöneticisi olun, ister bir veri 
merkezi mimarı veya CIO (Bilişim İcra Yetkilisi) olun, ana 
veri merkezi kapasitesinin kuruluşunuzun başarısı için ne 
kadar önemli olduğunu bilirsiniz. Her an binlerce temel 
görevin gerçekleştiği bir yer ve onsuz kaybolursunuz. 
Daha fazla verimlilik, daha büyük yoğunluk, iyileştirilmiş 
çeviklik ve daha düşük maliyetlere yönelik sonsuz talebin 
tam da ortasındasınız. 

Tüm bu gereksinimleri dengelemek kolay değildir, ancak 
Vertiv global çözümleri olarak bu konuda uzmanız.

Dünya çapında binlerce kuruluş için veri merkezi zorluklarına yönelik çözümler 

sunuyoruz. Eski kapasite tedarik ve geliştirme yöntemleri dinamik ihtiyaçlarınızı 

karşılamıyorsa, başarıya giden farklı bir yol sunuyoruz. Vertiv ve disipline özgü iş 

ortaklarının bir karışımını kullanarak ana veri merkezlerini ve kritik tesis 

kapasitesini kolaylaştırıyoruz ve dünyanın her yerindeki gereksinimlerinize 

uyarlanmış bir çözüm sunuyoruz.
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Esnek, ölçeklenebilir ve verimli farklı çözümleri nasıl 
sunuyoruz?

Uygulamanız için çözümü, farklı istek ve beklentilerinize göre ön 

mühendisliğini, ön konfigürasyonunu, ön testini ve ön onayını 

gerçekleştirerek uyarlıyoruz.

Vertiv global çözümleri ile, bize şu konularda güvenebilirsiniz:

yy İlk gereksinimlerden projenin uygulanmasına kadar projenizi 

yönetmek için BT, tesisler, ağ ve güvenlik ile ilgileniyoruz.

yy Verimsizliği ortadan kaldırmak için temel yetkinliklerimizi 

kullanın. Önceden test edilmiş, fabrikada entegre, çok satıcılı 

çözümlerin seri üretimi, özelleştirilmesi ve ardından bunların 

sahaya monte edilmesi konusundaki uzmanlığımız rakipsizdir.

yy Biz yeni kapasiteyi ekleyip genişletirken, kritik iş yüklerini 

çalışır vaziyette korumak için eski tesis ekibinizle çalışın.

KRİTİK İŞLERİ KOLAYLAŞTIRIYORUZ.
Vertiv global çözümleri sistemlerinizi çalışır durumda ve 

işletmenizi hareketli tutar. Deneyim ve kaynaklar üzerine bu 

kombinasyonumuz ihtiyaç duyulanlara daha iyi uyum 

sağlamamıza, karşımıza çıkacakları öngörebilmemize ve diğer 

şirketlerden çok daha etkili bir şekilde çözümler üretmemize 

olanak tanır. 




