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Conscia blåstemplet af Cisco til at indtage servermarkedet
Som den ene af blot to danske partnere er Conscia netop tildelt den fornemme Cisco Advanced
Technology Partner certificering indenfor Unified Computing System (UCS).
”Vi har i mange år implementeret avancerede netværksløsninger hos de største kunder i Danmark. Med
Ciscos Unified Computing platform tilbyder vi kunderne en unik og mere samlet løsning til datacenteret,
hvorved kunderne kan høste væsentlige gevinster” siger Conscias administrerende direktør, Mogens
Bransholm.
Med Unified Computing System har Cisco introduceret en unik platform med fokus på mindre kompleksitet
og størst mulig udnyttelse af ressourcerne i datacenteret. Med udgangspunkt i netværket skabes synlighed
og sammenhæng mellem de traditionelle siloer i datacenteret, hvor der opnås markante besparelser på op
til 30 procent inden for både energiforbrug, hardware og daglig drift.
Hos Conscia er der begejstring for Ciscos indtog på servermarkedet. ”Cisco har gang på gang været
succesfulde når de er gået ind i nye markeder præget af innovation. Erfaringerne fra de første UCS
løsninger er da også yderst positive, hvor kunderne bekræfter, at de på papiret oplagte synergier og
økonomiske besparelser også holder i virkeligheden fortæller Mogens Bransholm.
Af de væsentligste fordele ved Ciscos Unified Computing System kan nævnes:
•
•
•
•

Forenkling af infrastrukturen hvor unified fabric arkitekturen væsentligt reducerer behovet for
forbindelser i datacenteret og samme netværk anvendes til både netværks- og storageadgang.
Enkel administration idet løsningen bygges og administreres som ét samlet system i stedet for en
stribe enkelt-komponenter eller massevis af ’mini-rack’.
Effektiv udnyttelse af hardwaren ved brug af såkaldt stateless computing, hvor den fysiske
hardware lynhurtigt kan skifte rolle fra en funktion til en anden.
Markante besparelser i forhold til udstyr, kabling, strøm, køling og plads.

”Med den nye certificering er vi klar til yderligere vækst idet vi endnu engang har bevist, at vi har
markedets højeste kompetencer indenfor Cisco-løsninger til datacenteret. Vi ser meget frem til at bringe
denne viden og dertilhørende fordele videre til vores kunder”, afslutter Mogens Bransholm.

