SUSE a Supermicro uzavírají globální partnerství. Poskytnou řešení
pro kritickou infrastrukturu, softwarově definovaná datová centra
a integrovaný Linux
SUSE a Supermicro reagují na poptávku trhu, který požaduje poskytování konvergovaných řešení
NORIMBERK, Německo, a SAN JOSE, Kalifornie – 19. července 2017 – Společnosti SUSE®
a Supermicro uzavřely globální partnerství, které umožní poskytovat inovativní nová IT řešení
na firemní úrovni založená na hardwaru společnosti Supermicro zahrnující SUSE OpenStack Cloud,
SUSE Enterprise Storage, SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications a integrovaný Linux. SUSE
a Supermicro reagují na poptávku trhu, který požaduje poskytování konvergovaných řešení.
Pro první z mnoha plánovaných společných řešení provedly společnosti Supermicro a SUSE komplexní
práci, když integrovaly řešení OpenStack do ucelené nabídky připravené k uvedení na trh. Toto řešení
typu „vše v jednom“, které je postaveno na hardwaru s certifikací SUSE YES Certified, využívá privátně
poskytovaná cloudová úložiště a představuje ověřenou referenční architekturu, jež násobí možnosti
ekologicky šetrné výpočetní platformy Green Computing společnosti Supermicro, když současně
dosahuje nejvyššího výkonu na jeden watt, dolar a čtvereční metr. Toto konvergované řešení pro
cloud a ukládání dat poskytuje zákazníkům snadnou instalaci „infrastruktury jako služby“ na
soukromém cloudu a je připravené pro výrobu s možností škálovatelnosti od jednoho po mnoho
racků podle potřeb zákazníka.
„Hardware společnosti Supermicro vyladěný pro řešení OpenStack s podporou technologie NVMe
díky prověřenému softwarovému balíku SUSE maximalizuje výpočetní výkon,“ řekl Michael
McNerney, viceprezident pro softwarová řešení a infrastrukturu ve společnosti Supermicro. „V
kombinaci s prostorově úsporným úložištěm SimplyDouble získáte jedinečné služby orientované na
bloky a objekty, jejichž výsledkem je škálovatelná infrastruktura datových center. Je-li vyžadován
maximální výkon, náš Ultra SuperServer o jedné rackové výšce (1U) s 10 úložišti NVMe, jež umožňují
výměnu za provozu, nabízí nepřekonatelný prostor pro ukládání dat.“
Phillip Cockrell, viceprezident divize Worldwide Alliance Sales ve společnosti SUSE, řekl: „Nabídka
hardwaru a partnerského ekosystému společnosti Supermicro ve spojení s řešením cloudových
a softwarově definovaných úložišť OpenStack společnosti SUSE poskytnou významnou hodnotu
na trhu, který je v oblasti nákladů velmi konkurenční. Tato řešení využívají inovace open source řešení
se zázemím a podporou globálních poskytovatelů, jakými jsou společnosti Supermicro a SUSE.
Nahrazují tradiční a nákladnější řešení pro využívání cloudů a ukládání dat, což zákazníkům umožňuje
větší možnost výběru a flexibilitu, aby mohli splnit své obchodní cíle a lépe obsloužit své zákazníky.“
Podrobnější informace o spolupráci společností SUSE a Supermicro, včetně řešení a referenčních
architektur, které jsou k dispozici, můžete získat na stránkách www.suse.com/supermicro
a www.supermicro.com/solutions/SUSE.cfm. Supermicro a SUSE budou o svých společných
inovativních řešeních diskutovat na na konferenci SUSECON, která se bude konat od 25. do 29. září
v Praze.

O společnosti SUSE
Společnost SUSE jako průkopník v oblasti open source softwaru poskytuje spolehlivý linuxový
operační systém, cloudovou infrastrukturu a řešení pro ukládání dat, jež firmám přinášejí větší míru
kontroly a flexibility. Firma má za sebou více než 20 let, během nichž vynikala v inženýrské oblasti,
poskytovala špičkové služby a bezkonkurenční ekosystém partnerství. To vše je hnacím momentem
pro vývoj produktů a podpory, jež jejím zákazníkům pomáhají zvládat složité situace, snižovat náklady
a spolehlivě zajišťovat služby, u nichž nesmí dojít k výpadkům. Dlouhodobě budované vztahy
společnosti také umožňují reagovat a dodávat stále více inteligentní inovace, kterou její zákazníci
potřebují. Další informace jsou k dispozici na adrese www.suse.com.

O společnosti Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI)
Supermicro® (NASDAQ: SMCI), přední inovátor v oblasti vysoce výkonných a vysoce efektivních
technologií pro servery, je špičkovým poskytovatelem vyspělých serverových řešení Building Block
Solutions® for Data Center, Cloud Computing, Enterprise IT, Hadoop/Big Data, HPC a Embedded
Systems na celém světě. Společnost Supermicro se současně zaměřuje na ochranu životního
prostředí prostřednictvím své iniciativy „We Keep IT Green®“ a poskytuje zákazníkům řešení, která
jsou na tomto trhu maximálně energeticky efektivní a šetrná k životnímu prostředí. Další informace
jsou k dispozici na adrese http://www.supermicro.com.
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