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Sponsrat av HP
Hantering och drift av ett datacenter innebär arbete med en myriad av komplexa tekniker som kan vara
svåra att driva verksamt och effektivt. Beslut angående utrustning, systemdesign, support och hantering
av den övergripande kostnadsstrukturen har långtgående konsekvenser. För att bemöta dessa problem
bör företag leta efter lösningar som har en förutsägbar månatlig utgift baserad på vad datacenter och
arbetsmängder konsumerar. Företag börmäta sådana lösningar med servicenivåavtal (SLAs) och
prestandamatriser - dessa är mätkapaciteter företag bör utvärdera när de arbetar med en
tjänsteleverantör. Hantering av datacenterkostnader fortsätter att vara svårt för många företag.
Samtidigt vill de förenkla installation och användning av arbetsmängder för applikationer och förbättra
flexibiliteten. Datacenter måste tillhandahålla IT smidigt, så att ny kapacitet åtkoms på några minuter,
inte veckor som var fallet med den typiska datacentermodellen. IDC har sett företag gå från att göra
inköp av kapitalintensiv maskinvara till att köpa kapacitet efter behov på en månatlig basis.
Detta resulterar i att organisationer inte längre har stora kapitalutgifter och oanvänd kapacitet i sin
balansräkning.
Denna Technology Spotlight utforskar de trender som påverkar företagsdatacenter och diskuterar
rollen som HP spelar med att leverera tjänster som lever upp till dagens dynamiska databehov.

IT-komplexitet: Påverkan på hantering och support av datacenter
För dagens företag har IT blivit mer och mer komplext. Borta är de dagar då informationssiloer i vilka
servrar, lagring, nätverk och applikationer kördes som separata enheter inom datacentret med
informationen till stor del inlåst. Datacenter går mer och mer över till virtualiserade och konvergerade
infrastrukturer för att leverera lösningar på det som IDC kallar den 3:e plattformen - IT-tjänster
centrerade på moln-, social, mobil och analytisk teknik. Eftersom information ger bränsle åt
verksamheten lägger line-of-business-chefer (LOB) mycket höga krav på IT när det gäller kapacitet.
Samtidigt fortsätter ekonomichefer att pressa IT för att reglera kostnader, även om VD:n vill att IT ska
innovera och leverera lösningar till marknaden snabbare. Till en viss utsträckning sätter
molnmodellerna agendan och förväntningarna bland LOB-chefer som kräver snabb och billig tillgång
till infrastruktur och plattformar. Som ett resultat av detta är IT-avdelningarna pressade att agera
snabbt eller riskera att förlora kontrollen över sina datacenter.
Hanteringen av dessa nya miljöer kräver en avsevärd mängd omskolning bland IT-anställda. Eftersom
de flesta företagen ber sina IT-avdelningar att hantera pågående IT-operationer med färre resurser har
IT-chefer börjat leta efter stödleverantörer som kan assistera för att förbättra övergripande prestanda
medan de minskar och förbättrar resursallokeringen i IT-miljön. I dagens konkurrensmiljö ombes IT att
vara innovativa; att lägga tid på triviala rutinuppgifter tillför inte längre något värde till organisationen. I
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nyligen genomförda IDC-undersökningar anger 55 % av de tillfrågade IT-cheferna att de skulle behöva
utbilda medarbetarna i hur man snabbt upptäcker och löser problem i en konvergerad infrastruktur.
Denna känsla reflekteras i attityder gentemot support. IDC-undersökningar indikerar att endast 18 %
av de svarande uppger att de ville supporta sina virtualiserade miljöer själva; därmed har
supportleverantörer svarat med att ändra paket och funktioner för att inkludera nya verktyg och
hjälpprogram för att bemöta de mest pressande hanterings- och supportproblemen. Kapacitet ondemand är ett bra sätt att hjälpa lösa dessa problem.

Fördelar med flexibel kapacitet
IT-chefer har kritiska SLAs med interna och externa kunder som måste mötas. Det är avgörande att
identifiera supportvägar och viktiga kontaktpunkter. Detta inbegriper att veta vilken supportleverantör
man ska kontakta när problem uppstår och det bästa sättet att arbeta med leverantören.
Att veta vilken supportleverantör man ska ringa är särskilt viktigt för datacenter med flera
arbetsmängder spridda över flera system. Vid händelse av en incident kan problemet bokstavligen
talat finnas var som helst över lagringen, servern, nätverket eller programvaruinfrastrukturen;
osäkerhet över var ett problem uppstod kan drastiskt öka tiden det tar att hitta en lösning. Flexibel
kapacitet kan minska denna osäkerhet genom att tillhandahålla en välunderrättad enda kontaktpunkt
för alla systemproblem. Förutom färre problem med stillståndstid hjälper flexibel kapacitet datacenter
att uppnå följande fördelar:


Förbättra dataintegritet och responstid för förfrågningar. När informationen finns nära
slutanvändaren ökar hastigheten för att komma åt informationdramatiskt utan kostsam
overheadkostnad för dataledningar.



Accelerera förmågan att skala miljöer för att inte missa affärstillfällen eller databehov.
Överskottskapacitet vilar i datacentret utan kapitalutlägg, vilket möjliggör snabb fördelning av
resurser.



Tillhandahålla datapunkter runt SLA och åtgärder för nyckelprestandaindikatorer (KPI) för
arbetsmängder som kan delas med ekonomichefen och VD:n. Chefer för datacentra kommer att
snabbt och effektivt kunna låta den högsta ledningen veta hur en arbetsmängd presterar och till
vilken kostnad.



Eliminera större kapitalinvestering (eftersom flexibel kapacitet betalas med driftskostnader) såväl
som kostnader som hör samman med storleksbedömning av toppbelastning eller framtida tillväxt
(dvs. eliminera behovet av att ha oanvänd kapacitet i balansräkningen).



Återta kontrollen över arbetsmängder och eliminera skurk-IT. När LOB-ägarna placerar alla typer
av information ute i cyberrymden förmågar IT att agera som en molnleverantör utan att offra
säkerhet och styrning.

Dessutom har flexibel kapacitet dessa fördelar:


Underlättar skapandet av en effektiv virtuell miljö om datacentret fortfarande är i en siloformad
infrastrukstursarkitektur (enkel server per arbetsmängd).



Möjliggör bättre patch- och firmware-hantering. Flexibla kapacitetslösningar hjälper till att minska
tiden som spenderas på att koordinera, installera och verifiera patchar och uppgraderingar och
tillhandahåller en väl genomtänkt metodik för att hålla systemen uppdaterade.

Flexibla kapacitetslösningar gör det möjligt för IT-organisationer att fokusera på att driva
verksamheten framåt istället för att arbeta med triviala IT-uppgifter som patchning eller
systeminstallation. Chefer för datacenter kan känna sig trygga att deras arbetsmängder tas om hand
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ordentligt av dessa integrerade infrastrukturer, vilket gör värdefulla IT-resurser tillgängliga för andra
projekt.

Marknadstrender
IDC har sett en dramatisk ökning av som-en-tjänstmodellen under de senaste åren. En av de mest
uppenbara fördelarna för användaren av denna tjänstemodell är att den presenteras som en
alltomfattande "totallösning": Kunden får tillgång till erbjudandet utan att behöva äga, hantera eller
förstå några av de underliggande resurserna som krävs för att stödja erbjudandet (se Figur 1).
Tjänsteleverantören bär den bördan, genom att avlasta kunden de dagliga operationella uppgifterna
för underhåll och tillhandahållande av kapacitet, vilket förenklar hantering ochmöjliggör snabbare
kundanpassning. En viktig konsekvens av att dessa tjänster blir tekniskt "enkla" är att många LOBorganisationer utan IT-färdigheter har förmågan att få fram kapacitet direkt. Privata "molntjänster" ger
kunderna självbetjäningsförmåga för tjänstetilldelning och administration. I IT-molnets tjänstevärld
varierar intervallet för självbetjäningsförmågan stort mellan företag. Kundsjälvbetjäning är ett viktigt
verktyg för att kunna tillhandahålla större driftseffektivitet, installationshastighet och kundnöjdhet.

Figur 1
Supportkostnader och tillgänglighet för arkitektur
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I traditionell IT-outsourcing är det vanligt för en leverantör att erbjuda kunden en standardiserad
portal för visning av prestanda och andra användningsmått som en del av kontraktet. Men denna
portal är mer för pågående högnivåhantering än för verkligt tillhandahållande av självbetjäning
eftersom kapacitetskraven i outsourcing utan moln tenderar att vara förutsägbara på en dag-tilldagbasis. I dedikerade privata moln kommer kunderna att förvänta sig mer granulär synlighet över
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arbetsmängden som en funktion av "hantering" och verklig självbetjäning via en portal när det handlar
om tillhandahållande av nya arbetsmängder eller att göra ändringar inom kontraktets gränser. Ett
applikationsutvecklingsteam som t.ex. vill ha en testserver i en månad skulle kunna konfigurera och
tillhandahålla den nya instansen inom det bredare befintliga kontraktet (dvs. XYZ Corp. köper
kapaciteten för att installera upp till 10 databehandlingsinstanser under kvartalets gång) snarare än
som ett nytt nettokontrakt som kräver en ny inköpsorder och servicelinje för att öppnas. Kunder
accepterar verkligen denna betala-per-förbrukning-modell.
IT-avdelningar kan utveckla en betala-per-förbrukning-modell för sina interna användare och sedan ta
de integrerade systemen och IT ett steg vidare genom att bli ett profitcenter inom sin organisation.
Företag som blir bra på att driva IT-lönsamhet i sin bransch kan även tillhandahålla resurser till andra
organisationer i sin bransch och ta ut en månatlig avgift.

Övervägning av HP
HP Flexible Capacity är ett skalbart datahanteringserbjudande som är designat för att ge kunder
kostnadsfördelarna med ett publikt moln och säkerhets- och kontrollfördelarna med IT på plats (se
Figur 2). Tjänsten stöder servrar, lagring, nätverk, programvara och konvergerade system. HP
Flexible Capacity levererar förmågan att betala direkt och därmed utnyttja driftskostnader i stället för
kapitalkostnader.

Figur 2
HP Flexible Capacity
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Källa: HP

Enligt företaget är HP Flexible Capacity designat för att leverera följande fördelar:


Elastisk kapacitet som möjliggör tilldelning på minuter, inte veckor



Noll kapitalinvestering i förskott med betalning genom driftskostnader



Optimerade kontantflöden
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Betalning per användning, matcha konsumtion



Företagsklass tjänst för operationell effektivitet



Obegränsad kapacitet med kapacitet som uppdateras när den används

Som en komponent av HP Datacenter Care levererar tjänsten HP Flexible Capacity företagsklass
support till datacentret. Denna support inkluderar ett anpassat kontoteam på plats och en
samtalsupplevelse som levereras globalt och backas av HP Centers of Expertise. Dessutom
inkluderar HP Datacenter Care en blandning av proaktiva och reaktiva tjänster.
Tjänsteleverantörer behöver flexibla lösningar som kan förbättra intäktsströmmar och tid till
marknaden. Enligt HP justerar HP Flexible Capacity månatligt driftkostnaderefter bruk eftersom
fakturan basesras på faktiskt uppmätt bruk. Detta ger tjänsteleverantörer möjlighet att öka eller sänka
kostnaderalltefter kunders bruk, utan att använda kapital.

Hinder
Organisationer blir mer och mer bekväma med som-en-tjänst-modellen, oavsett om den är på plats
eller inte. HP Flexible Capacity är verkligen en betala-per-förbrukning-modell eftersom
kapacitetsbehov ökar eller minskar över tid. Ett av de stora hinder som HP står inför kommer att vara
att övervinna den skepsis som finns hos potentiella kunder som kan uppfatta denna lösning som ett
modifierat leasingavtal. HP kommer att behöva utbilda marknaden i att detta är en betala-perförbrukning-modell, med de verkliga förtjänsterna av kapacitet on-demand.

Slutsats
Dagens datacentra måste vara flexibla såväl som kostnadseffektiva. För att åstadkomma dessa mål
vänder sig många till virtualiserade infrastrukturer som påskyndar fördelning medan de eliminerar
behovet att köpa överskottskapacitet. För att stödja dessa miljöer vänder sig resursstrypta ITavdelningar till tredje parters tjänsteleverantörer. Idealiskt sett gör dessa leverantörer det möjligt för
organisationer att strömlinjeforma sin felsökning, betala för det de använder och öka eller minska
kapaciteten, och kostnaderna, efter behov. Om HP kan bemöta de hinder som belysts i detta paper
anser IDC att företaget har en rejäl möjlighet att lyckas på den viktiga marknaden för supporttjänster
för datacenter.
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