
SZAFA SIECIOWA

Jako dyrektor ds. operacji centrum danych lub 
architekt centrum danych jesteś odpowiedzialny  
za szafy sieciowe firmy. I jest to wyzwanie.

Możesz kupić gotowe produkty i próbować samemu 
skonfigurować szafę, jednak czy nie lepiej skorzystać  
z usług partnera, który Ci w tym pomoże?

Niezależnie od posiadanej liczby szaf potrzebujesz rozwiązania, które spełni 

Twoje unikatowe wymagania, jest elastyczne, skalowalne, wydajne i niedrogie. 

Możesz kupić gotowe produkty i próbować samemu skonfigurować szafę, 

jednak czy nie lepiej skorzystać z usług partnera, który Ci w tym pomoże? 

Partnera o globalnym zasięgu, posiadającego doświadczenie w dostosowaniu 

rozwiązań opartych na wiodących produktach dla infrastruktury centrum 

danych i zapewniającego wstępną walidację i krótki czas wdrożenia.

To jest misja Vertiv.

SmartRoW™ DCX

SmartRow DCR

Nasza prosta i standaryzowana konstrukcja szaf 
umożliwia dostosowanie rozwiązania do wymagań 
użytkownika. Jednocześnie zapewnia optymalną 
elastyczność, możliwość rozbudowy i efektywność.
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SZAFA SIECIOWA

Jesteśmy w stanie, przy zastosowaniu 
wiodących w branży produktów SmartCabinet, 
SmartRow DCR i SmartRow DCX, 
zaprojektować infrastrukturę szaf i wdrożyć  
ją w Twoim obiekcie w ciągu kilku tygodni. 
Dzięki temu zyskasz większą kontrolę nad 
swoim ekosystemem.

To gwarancja optymalnych osiągów i bezproblemowej pracy szaf. 

Co nas wyróżnia?

yy Nasz dział rozwiązań globalnych współpracuje z klientem  

od momentu opracowania wstępnej koncepcji po  

wdrożenie projektu. 

yy Dostosowujemy rozwiązania do Twoich wymagań i gwarantujemy 

sprawne działanie. 

yy Projektem zarządzają wyspecjalizowani partnerzy branżowi Vertiv, 

a Ty zajmujesz się sprawami swojej firmy.

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.

UPRASZCZAMY INFRASTRUKTURĘ 
CENTRUM DANYCH. 

SmartCabinet

Szybkie opracowanie

Dopasowana integracja

Prosty montaż

Globalna obsługa


