
Conscia HyperCloud 
Infrastructure-as-a-Service – Private Cloud Point of Delivery (PoD)
Udbyderne af public cloud har introduceret mange 
enterprise-kunder for hurtig og fleksibel IT. Men public 
cloud er ikke nødvendigvis det rette valg for alle 
virksomheder eller for alle typer af opgaver, og mange 
organisationer er derfor fortsat afhængige af at køre deres 
egne datacentre.

Conscia HyperCloud indeholder alle fordelene fra 
public cloud i en fuldautomatiseret og fleksibel private 
cloud-løsning, der er baseret på de bedste og nyeste 
datacenterteknologier og udstyr fra Cisco samt 
virtualiseringssoftware fra VMware. Det er en komplet 
cloud-løsning, der bliver leveret i jeres egen organisations 
datacenter og bliver beskyttet af jeres egen IT-
sikkerhedsløsning, som I i forvejen har 100 % kontrol over.

I bestemmer også selv antallet og typerne af virtuelle 
maskiner, og ud fra jeres behov bygger Conscia så en 
passende konfiguration med tilstrækkelig kapacitet til at 
håndtere den fornødne belastning, herunder mængden af 
processorkerner, hukommelse, harddiskplads og IOPS. 

Conscia sikrer samtidigt, at den nye Infrastructure as a 
service-løsning bliver implementeret og konfigureret for 
jer.

Conscia HyperCloud kan hjælpe jeres IT-afdeling med at 
modernisere og strømline datacenteret og holde fokus på 
forretningen. Løsningen indeholder et chargeback-system, 
der enten kan benyttes til chargeback eller showback, og 
har også indbygget en Service Management-portal og 
et ticket-system, som giver muligheden for on-demand 
service-provisionering. North-bound API’er giver desuden 
muligheden for integration op mod organisationens eget 
system til håndtering af IT-services, hvilket betyder, at 
grænsefladen rettet mod slutbrugeren potentielt set kan 
flyttes til jeres virksomheds eksisterende portal.

Conscia HyperCloud leveres klar til brug i jeres eget 
datacenter, og med Conscia 1:1-serviceydelsen tilknyttet 
er HyperCloud-miljøet altid opdateret med seneste 
funktionalitet og de software-versioner, som Conscia 
anbefaler.

Conscia HyperCloud komponenter:
Netværk  Cisco Application Centric Infrastructure (ACI) 
Compute  Cisco HyperFlex (UCS) 
Storage  Cisco HyperFlex (HX Data Platform) 
Virtualization VMware vSphere 
Orchestration Cisco One Enterprise Cloud Suite

aSecure Multi-Tenancy:  Hurtig og automatisk udrulning af infrastruktur til forskellige grupper i organisationen.
aApplication Blueprint:  Definerer Service Blueprints og gør dem tilgængelige i et servicekatalog til brugerne. 
aResource Management: Effektiv brug af fysiske og virtuelle ressource-puljer, og nemt overblik over den samlede kapacitet. 
aSelf Service Portal:  Selvbetjening i fuld overensstemmelse med virksomhedens IT-politik. 
aMetering and Chargeback: Fuldt overblik over forbrug.

Cisco UCS Director
Cisco UCS Director er fundamentet i Conscia HyperClouds Automatisering og Orkestrering af workflows, og giver følgende fordele:
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