Włącz oszczędność energii
Rosnące koszty energii stanowią coraz większy udział w wydatkach firmy i powodują obniżenie budżetów
naprawdę istotnych projektów. Trudno jest znaleźć właściwe rozwiązanie, jeśli nie mamy informacji gdzie
zużywamy najwięcej prądu. Potrzebne jest narzędzie pozwalające z jednego miejsca zmierzyć i zarządzać
użyciem energii w całej organizacji, które automatycznie uśpi wszystkie komputery, laptopy, monitory,
telefony IP, drukarki, a nawet access pointy. To daje rzeczywiste oszczędności i to bez konieczności
instalowania sprzętu oraz drogich wdrożeń.
Cisco Energy Management Cloud to oferowany przez Atende prosty w obsłudze, a jednocześnie bardzo
zaawansowany system do zarządzania poborem energii zarówno w centrum danych, jak i biurach.
Nie zbiera żadnych danych osobowych z zarządzanych urządzeń, a jedynie atrybuty do przygotowania
raportów i analiz. Komunikacja pomiędzy centrum danych oraz kontrolerem jest szyfrowana.

KORZYŚCI

Zwiększona wydajność
energetyczna biur i centrum danych

Niższe koszty działalności

Efektywny kosztowo monitoring
zużycia prądu

pełna informacja w dowolnym
momencie o wykorzystaniu każdego
urządzenia w sieci, czasu jego działania
i ilości zużywanej energii

koszty energii związane z IT można
obniżyć nawet o 35% dzięki pakietowi
narzędzi i usług Cisco Energy
Management Cloud

usługa Cisco Energy Management Cloud
eliminuje konieczność inwestowania
w drogi sprzęt i wyposażenie, jak
i redukuje koszty utrzymania tradycyjnie
wdrażanych systemów.

Wsparcie merytoryczne
specjalistów

Natychmiastowy efekt

Proste skalowanie w razie
potrzeby

specjaliści Atende pomagają wdrożyć
efektywne procedury wykorzystywania
energii w oparciu o najlepsze światowe
praktyki

uruchomienie usługi trwa kilka
dni. Nie ma potrzeby instalowania
oprogramowania na zarządzanych
urządzeniach, dlatego realne
oszczędności można osiągnąć
właściwie natychmiast

jak każda usługa cloudowa, Cisco
Energy Management Cloud skaluje się
do bieżących potrzeb, nie ma potrzeby
kupowania niczego na zapas

Przewidywalne wydatki
prosty sposób licencjonowania
i rozliczeń usługi sprawia, że z góry
można precyzyjnie zaplanować wydatki

ATENDE S.A.
25 lat temu podłączyliśmy pierwsze polskie firmy do Internetu. Od tego czasu codziennie budujemy sukces
naszych klientów poprzez tworzenie oraz wdrażanie innowacyjnego oprogramowania i najwyższej jakości
rozwiązań IT. Atende S.A. jest wiodącą firmą w Polsce w zakresie integracji systemów teleinformatycznych.
Wiedza oraz wieloletnie doświadczenie naszych inżynierów gwarantuje najlepsze usługi na rynku
w obszarze m.in. outsourcingu IT, cloud computingu i cyberbezpieczeństwa.
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