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• Optimalizácia IT infraštruktúry 
z pohľadu Microsoftu

• Kľúčové výhody platformy 
Windows Server 2008



30%
Nové 

funkcie
70%

Údržba

Obchodné výsledky

Produktivita užívateľovSpojenie 
so zákazníkmi

Redukcia 
nákladov

Konkurencia

Technologické 
zmeny

Regulácie

Bezpečnosť

Nepretržitá 
prevádzka



Štruktúrovaný, systematický proces vyhodnocovania úrovne IT s 

nasledovnou prioritizáciou projektov za účelom dosiahnutia 

dynamickej úrovne

Základná Štandardizovaná Racionalizovaná Dynamická

Nekoordinovaná, 
manuálne 

spravovaná 
infraštruktúra

Manažovaná IT 

infraštruktúra

s limitovanou

automatizáciou

Manažovaná a

Konsolidovaná IT

infraštruktúra

s maximálnou

automatizáciou

Plne 
automatizovaný

mgmt, dynamické 
využívanie zdrojov, 

obchodne 
orientované SLA

Ľudia  Procesy  Technológie



Základná Štandardizovaná Racionalizovaná Dynamická

• Nekonzistentné alebo neexistujúce pravidlá pre bezpečnosť 

• Neznámy stav služieb kvôli nedostatku nástrojov a zdrojov

• Žiadny prostriedok na zdieľanie naakumulovaných znalostí v IT oddelení

• Prostredia sú extrémne ťažko manažovateľné

• Veľmi reaktívne na bezpečnostné ohrozenia

Neštruktúrovaná, bez centrálneho riadenia, infraštruktúra budovaná na 

manuálnych procesoch, ad hoc bezpečnosť a roztrúsené zdroje



Základná Štandardizovaná Racionalizovaná Dynamická

Štandardy a politiky na správu desktopov, mobilných zariadení a 

serverov umožňujú riadenie a prevádzkovú konzistenciu

• Active Directory® využívaná na správu zdrojov, bezpečnostných politík a sieťový prístup

• Hodnota základných štandardov a politík je zrejmá, ale ešte nie úplne implementovaná

• Inštalácie, záplaty, a desktop služby sú čiastočne automatizované

• Inventúra hw a sw je udržovaná a využívanie licencií sledované

• Bezpečnosť je vylepšená uzamknutým perimetrom, ale interná bezpečnosť môže byť stále 

rizikom



Základná Štandardizovaná Racionalizovaná Dynamická

• Bezpečnosť je proaktívna a reakcia na ohrozenie je rýchla a riadená

• Automatizácia inštalácií minimalizuje náklady a čas 

• Minimálny počet typov desktopov a nízko náročný management

• Hw a sw inventúra je manažovaná s optimálnym využitím licencíí

• Bezpečnostné praktiky zahrňujú striktné politiky a riadenie

Náklady na správu desktopov a serverov sú na minime vďaka 

integrovaným politikám, nástrojom a procesom



Základná Štandardizovaná Racionalizovaná Dynamická

• Náklady sú plne pod kontrolou

• Integrácia užívateľov, dát, desktopov a serverov

• Mobilní užívatelia majú úroveň služieb porovnateľnú s internými užívateľmi

• Procesy sú plne automatizované, často zabudované priamo do technológií

• Dodatočné investície do technológie prinášajú konkrétne, rýchle a merateľné výhody

Vysoko responzívna a efektívna IT infraštruktúra; automatizované

procesy a flexibilné zdroje umožňujú agilitu a konkurenčnú výhodu
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DynamickáŠtandardizovaná RacionalizovanáZákladná

Desktop, Server & Device Management
Software distribution, Patch management, Mobility, Imaging, Virtualization

Data Protection & Recovery
Backup, Restore, Storage management

Security & Networking
Policy, Anti-malware, Firewall, Access control, Network protection, Quarantine

IT & Security Process
Best practice guidance on cost-effective solution design, development, operation, and support

Identity & Access Management
Directory services, User provisioning, Directory-based authentication









Optimalizácia IT infraštruktúry 
z pohľadu Microsoftu

• Kľúčové výhody platformy 
Windows Server 2008



Windows Server Roadmap

“Longhorn” Beta 3  25.apr 2007

2008 RTM

“Longhorn” 

“Longhorn” R2

“Cougar”

http://www.microsoft.com/slovakia/windowsserver2008/glw/


Dynamika IT trhu

– x86 HW pokroky, 64bit DC/QC procesory

– pád cien HW, veľké kapacity RAM, výkonné IO

– vysoké prevádzkové náklady na napájanie, 
chladenie -> blade servery

– konsolidácia serverov

– virtualizácia serverov

– 50% virtuálnych serverov v 2009

– pokles predaja HW serverov (už v Q4 2006)



Web

Stabilný základ pre podnikové aplikácie

Virtualizácia

Internet Information Services 7.0

Windows SharePoint Services

Windows Media Services

Windows Server Virtualization

Terminal Services RemoteApp™

Terminal Services Gateway

Bezpečnosť

Network Access Protection

Read-Only Domain Controller

Federated Rights Management

Server Manager

Windows PowerShell™

Windows Deployment Services

Server Core

Next Generation Networking

High Availability Clustering

SpoľahlivosťManagement



A complete set of virtualization products, from the data center to the desktop

Server 
Virtualization

Application 
Virtualization

Desktop 
Virtualization

Presentation 
Virtualization

All assets – both virtual and physical – managed from a single platform
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Windows Server Core

Only a subset of the executable files and DLLs installed

No GUI interface installed

Can be managed with remote tools
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Optimalizácia IT infraštruktúry 
z pohľadu Microsoftu

Kľúčové výhody platformy 
Windows Server 2008
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