
CENTRA DANYCH TYPU EDGE

Nasze oferta obejmuje produkty z zakresu zasilania, 
chłodzenia izarządzania infrastrukturą 

oraz oprogramowanie i kompleksowe rozwiązania. 
Nasza sieć to ponad 250 ośrodków serwisowych  

na całym świecie.

Jest na to kilka sposobów. Możesz zrobić to sam,  

o ile jesteś gotów na żmudną naukę i zmaganie się  

z trudnościami oraz nieprzewidywanymi problemami. 

Możesz też wybrać doświadczonego partnera, który 

posiada w swojej ofercie rozwiązania dla sieci brzegowej, 

spersonalizowane usługi oraz działa globalnie.

Takim partnerem jest dział rozwiązań 
globalnych Vertiv.

Wspieramy klientów od momentu opracowania 

wstępnych założeń projektu po jego realizację. 

Dzięki współpracy z Vertiv zyskasz dostęp  

do szerokiej oferty rozwiązań, naszej wiedzy oraz 

wyspecjalizowanych partnerów branżowych. 

Tak jak w przypadku wielu innowacyjnych organizacji, ta decyzja otwiera Cię na wiele możliwości – 
jak również wyzwań. Po rozwiązaniu trudności związanych z projektowaniem, wdrażaniem  
i utrzymywaniem infrastruktury edge computingu, będziesz mógł zaoferować swoim klientom 
innowacyjne usługi. A nie jest to proste – niezależnie od tego, czy masz kilka lub tysiące placówek.

Chcesz poznać 
wymagania edge 
computingu? 



SL-70313 (R07/18)

Vertiv.pl | Vertiv Poland Sp. z o. o.,ul. Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa, Poland 
© 2018 Vertiv Co. Wszelkie prawa zastrzeżone. Logo i nazwa Vertiv są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Vertiv Co. Wszystkie inne nazwy i logo są nazwami handlowymi, znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi 
odpowiednich właścicieli. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym dokumencie były kompletne i dokładne. Firma Vertiv Co. nie ponosi jednak odpowiedzialności za szkody spowodowane wykorzystaniem powyższych informacji, ani za błędy lub 
braki w tekście. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

CENTRA DANYCH TYPU EDGE

W tym celu wykorzystujemy i personalizujemy 
wiodące w branży rozwiązania, takie jak 
SmartMod i infrastruktura SmartMod,  
oraz zapewniamy ich zgodność z lokalnymi  
i krajowymi przepisami.

Dzięki globalnym rozwiązaniom Vertiv zyskujesz możliwość 

wdrożenia wielu unikatowych i spersonalizowanych modułowych 

centrów danych edge oraz zwiększenia elastyczności, 

skalowalności i efektywności.

yy Wstępną konfigurację i walidację Twojego rozwiązania 

przeprowadzą nasi inżynierowie z różnych branż w jednym  

z ponad 60 naszych ośrodków testowych.

yy Krótki czas wdrożenia da Ci możliwość szybszej reakcji  

na nieprzewidziane zapotrzebowanie.

yy Zarządzaniem projektem zajmą się wyspecjalizowani partnerzy 

Vertiv, którzy rozwiążą problemy krytycznej infrastruktury,  

a Ty skoncentrujesz się na swojej głównej działalności.

Dział rozwiązań globalnych Vertiv gwarantuje 
ciągłość działania systemów i rozwój Twojej firmy.

Posiadane doświadczenie i zasoby pozwalają sprostać bieżącym 
potrzebom klientów, przewidywać przyszłe wymagania i oferować 
bezkonkurencyjne rozwiązania. 

UPRASZCZAMY INFRASTRUKTURĘ 
CENTRUM DANYCH. 

Elastyczność Skalowalność Sprawność


