
Machine Learning verhoogt de 
applicatie uptime 

54%

46%

46%

Methodiek

De app-data gap, de kloof tussen apps en datalevering, bestaat echt

Belangrijkste bevindingen

Nimble Storage, een Hewlett Packard Enterprise bedrijf,
analyseerde meer dan 12.000  applicatieproblemen
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De resultaten van het InfoSight Predictive Analytics platform zijn duidelijk:

Data storage

Business applicaties

App-data gap

Verstoorde datalevering vertraagt bedrijven en leidt tot de app-data gap.

van de problemen had niets te maken met storage,
maar werd veroorzaakt door de configuratie,
interoperabiliteit of andere problemen
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van de problemen was gerelateerd aan storage,
maar had betrekking op  hard- en softwareproblemen,
en een enkele keer  prestatieproblemen.

28% 11% 8% 7%

Oorzaken van de app-data gap

Flash alleen is niet genoeg

Het is tijd om de app-data gap te dichten

54% Niet gerelateerd aan storage

Infrastructuurcomplexiteit maakt het moeilijk om
het echte probleem te vinden. 
• Verlengde downtime en frustratie
• Ine�iciënt gebruik van IT-resources en -budget
• Veel tijd kwijt aan het oplosingen van problemen

tussen leveranciers.

Upgraden van hardware lost het merendeel
van de applicatieproblemen niet op.

Een Predictive Analytics platform is cruciaal
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Downtime voorspelling Adviserende aanbevelingen

Snelle analyse
van hoofdoorzaken

Analyse-gedreven
technische ondersteuning

Gemeten
beschikbaarheidscijfers

Cross-stack
toepassen van analyses

Downtime automatisch
voorkomen

Lees meer op:
hpe.com/us/en/storage/nimble

Ontdek hoe u de kracht van Machine Learning kunt benutten om uw productiviteit te stimuleren
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Identificeert problemen snel en voor gebruikers

Vermindert verstoring voor de gebruiker 

Vermindert terugkerende problemen

Continu verbeteren van prestaties

Storage is normaal gesproken de eerste verdachte bij het identificeren van de 
oorzaken van het app-data gap, maar de feiten vertellen een ander verhaal.

Predictive analytics (voorspellende analyse) gebaseerd op Machine Learning stimuleert 

applicatieprestaties en voorkomt downtime door de app-data gap te dichten. 

Zeven aspecten om naar te kijken als 
u een storage oplossing evalueert
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Het functioneren van uw applicaties is van vitaal belang voor uw organisatie. 
Een ERP-systeem dat platligt, een klantgerichte webapplicatie die traag werkt, of minutenlang 
wachten op een rapportage: het heeft snel grote gevolgen. 

Hoe zorgt u ervoor dat uw applicaties altijd optimaal presteren? Veel ondernemingen 
vestigen hun hoop op flash storage, maar de uitdagingen gaan verder dan dat. AXEZ laat u graag 
kennismaken met de nieuwste technologie van HPE, die de root cause van problemen door de hele 
stack heen opspoort en preventief ingrijpt, nog voor u het merkt. 

Wilt u graag meer weten over HPE Nimble? 
Benieuwd of Nimble Storage voor u de juiste keuze is?

AXEZ zoekt graag met u naar de juiste vervanging of uitbreiding van uw opslagsystemen, op maat van uw organisatie, budget en behoeften, 

vandaag én morgen. 

Als onder meer HPE Platinum Storage Specialist, beschikt AXEZ over een zeer uitgebreide kennis van een breed aanbod aan 

storagemogelijkheden. En dankzij onze jarenlange ervaring, hebben onze AXEZ-storage engineers alle nodige kennis in huis om u te adviseren 

bij het ontwerpen  van een storageomgeving die naadloos aansluit op uw behoeften en huidige systemen.

VRAAG HET AAN EEN AXEZ-EXPERT 

T. : 088 – 2939 999

E: verkoop@axez.nl

A: Verrijn Stuartlaan 31 - 2288 EK  RIJSWIJK

https://axez.nl/hpe-nimble/

