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Oprogramowanie Data Centre Physical Infrastructure Management™ (DCPIM) to narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji i 
optymalizację kosztów. Zapomnij o czasie zmarnowanym na diagnozowanie problemów. Zapomnij o nieplanowanych przestojach. 
Zapomnij o opóźnieniach w instalacji nowych serwerów spowodowanych wątpliwościami co do wydajności chłodzenia w szafach.

Wreszcie możesz swobodnie wirtualizować zasoby, oszczędzać energię i czas.Korzystając z oprogramowania zarządzającego 
systemami o dużej gęstości mocy, można utrzymać wysoką dostępność i optymalnie wykorzystać zasoby centrum danych, 
eliminując przypadki niewykorzystania mocy i jednocześnie zwiększając zarówno sprawność operacyjną, jak i energetyczną.

Ponadto implementacja w centrum danych oprogramowania APC® by Schneider Electric wspomagającego zarządzanie przynosi 
szereg konkretnych korzyści:

Oprogramowanie APC do zarządzania centrum danych uwalnia niewykorzystany 
potencjał drzemiący w zasobach i sprawia, że całe centrum działa niczym dobrze 
naoliwiony mechanizm — dokładnie tak, jak powinno.

> Szybsze podejmowanie decyzji na bazie pełniejszych informacji.
> Łatwa instalacja nowego sprzętu.
> Możliwość monitorowania urządzeń dostawcy w warstwie fizycznej.
> Udoskonalenie procesów planowania i prognozowania.
> Usprawnienie zarządzania zapasami i spisem zasobów.

Pewnie podejmuj newralgiczne  
decyzje z pomocą oprogramowania  
APC do zarządzania centrum danych
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 Modelowanie z myślą o wyższej efektywności: 
Od podstawowego monitorowania do symulacji predykcyjnej 

Tradycyjne systemy monitorowania na poziomie urządzeń działają zgodnie ze swoim przeznaczeniem 
— monitorują. Jednak w sytuacji, gdy ogólna sprawność Twojego centrum danych zależy od zdolności 
do precyzyjnego zaplanowania zmian i zarządzania nimi, nie wystarczy zgadywanie, nawet poparte 
rzetelnymi danymi z monitoringu. Niezbędny jest kompleksowy system zarządzania centrum danych.

Scentralizowane monitorowanie w czasie rzeczywistym pozwala uzyskać konfi gurowalne, jednolite 
ujęcie wszystkich zasobów IT w centrum danych, nawet jeśli pracują w nim urządzenia pochodzące od 
różnych dostawców. Następnie, dzięki integracji odpowiednich modułów dodatkowych, menedżerowie 
centrum danych zyskują możliwość właściwego zwymiarowania środowiska, proaktywnego 
rozwiązywania problemów i efektywnego gospodarowania zasobami. 

APC oferuje praktyczne rozwiązania wspomagające zarządzanie, adresowane do organizacji o 
różnym stopniu dojrzałości do przyjęcia pełnego modelu DCPIM:

Comprehensive Data Centre Physical 
Infrastructure Management™

Predykcyjna symulacja i modelowanie

Scentralizowane 
monitorowanie

Monitorowanie 
urządzeń

Zarządzanie 
spisem zasobów

 +   Model zarządzania centrum danych według APC 

 Monitorowanie urządzeń.  
 Ta podstawowa forma monitorowania jest doskonałym 
rozwiązaniem w małych środowiskach, ale z czasem, w 
miarę jak centrum danych się rozrasta, okazuje się nie 
dość efektywna. 
 patrz strona 4 

Scentralizowane monitorowanie. 
 InfraStruXure® Central udostępnia aktualizowany 
na bieżąco widok stanu poprawności działania całej 
infrastruktury fi zycznej, nawet jeśli składa się ona 
z urządzeń różnych dostawców. Jednolite ujęcie 
wszystkich zasobów informatycznych sprawia, że 
osoby odpowiedzialne za zarządzanie centrum danych 
są zawsze właściwie poinformowane o jego stanie. 
 patrz strona5 

 Gospodarowanie zasobami.  
 Narzędzie Change Manager współdziała z InfraStruXure 
Central, a jego rola polega na rejestrowaniu i aktualizowaniu 
właściwości urządzeń oraz położenia zasobów fi zycznych, 
automatycznym generowaniu zleceń pracy i minimalizowaniu 
ryzyka popełnienia błędu przez człowieka. 
 patrz strona 7 

 Predykcyjne symulacje i modelowanie.  
 Wykorzystując zaawansowany mechanizm modelowania i 
dane zbierane w czasie rzeczywistym, narzędzie Capacity 
Manager proaktywnie analizuje wpływ zmian zanim jeszcze 
zostaną one wprowadzone, usprawniając tym samym 
procesy decyzyjne i planowanie. 
 patrz strona 6 
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 Monitorowanie urządzeń:  
 w sieci, pod kontrolą 

Produkty APC służące do monitorowania urządzeń spełniają rolę, której nie sposób 
przecenić: przyłączają urządzenia centrum danych do sieci IT przy wykorzystaniu 
standardowych protokołów komunikacyjnych. Mając dostęp do informacji o 
poprawności działania i stanie każdego z zasobów IT, menedżer centrum danych 
— niezależnie od jego fi zycznego położenia w sieci — może w niezawodny sposób 
zapewnić dostępność tych zasobów.

W mniejszych środowiskach monitorowanie urządzeń jest autonomicznym, łatwym w 
utrzymaniu rozwiązaniem. Zaś w większych organizacjach  stanowi kluczowy element, 
będący fundamentem kompleksowych rozwiązań wspomagających zarządzanie, 
takich jak InfraStruXure® Central.

Można wyróżnić kilka postaci monitorowania urządzeń. Niektóre z nich bazują na 
rozwiązaniach wbudowanych fabrycznie w produkty APC. Wszystkie one realizują 
funkcje kluczowe dla efektywnego działania centrum danych:

 >     Mechanizmy zarządzania i monitorowania za pośrednictwem sieci są wbudowane 
w wiele modeli zasilaczy UPS oraz urządzeń do dystrybucji zasilania i chłodzenia. 
Pozwalają one na monitorowanie przy użyciu protokołu SNMP, zdalne wyłączanie 
urządzeń, zgłaszanie alertów i alarmów, rejestrowanie danych oraz monitorowanie 
środowiska pracy. 

 >     Czujniki i kamery NetBotz® monitorują urządzenia zarówno na poziomie szaf, jak i 
pomieszczeń, i natychmiast powiadamiają o każdym potencjalnie niebezpiecznym 
wzroście temperatury lub wilgotności, wycieku, zapyleniu oraz różnych innych 
stanach i sytuacjach. 
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Scentralizowane monitorowanie to jeden z fundamentów kompleksowego zarządzania 
centrum danych. Pozwala na efektywne monitorowanie infrastruktur fizycznych 
obejmujących swoim zasięgiem całe przedsiębiorstwo i zawierających urządzenia 
pochodzące od różnych producentów.

Korzystając z produktu InfraStruXure Central, klienci mogą w czasie rzeczywistym 
zarządzać wszystkimi urządzeniami w centrum danych, z dowolnego miejsca w sieci. 
A ponieważ widoczne informacje bazują na rzeczywistych, aktualnych danych — a 
nie statycznych zapisach, takich jak w autonomicznych narzędziach do spisywania 
zasobów — można mieć pewność, że podejmowane decyzje nie pogorszą  
dostępności systemów.

System do centralnego monitorowania zasobów IT umożliwia zwiększenie sprawności 
operacyjnej poprzez praktyczne działania:

InfraStruXure Central udostępnia menedżerom centrów danych 
konfigurowalne raporty i wykresy, mechanizmy błyskawicznego 
powiadamiania o usterkach i monitorowania temperatury. To jednak nie 
koniec zalet. Neutralność względem producenta urządzeń oznacza, że 
pełna funkcjonalność jest dostępna w odniesieniu do każdego urządzenia 
podłączonego do sieci i obsługującego protokół SNMP. Coraz dłuższa lista 
urządzeń o potwierdzonej zgodności z najnowszą wersją InfraStruXure 
Central jest dostępna w witrynie WWW firmy APC, 
w sekcji „User Manual and Installation Guides – 
InfraStruXure Central Device Support”. 

A jeśli masz urządzenie, które nie jest objęte naszym 
formalnym programem weryfikacji zgodności? Żaden 
problem — wystarczy telefon do naszego zespołu 
serwisowego, a w ciągu kilku dni urządzenie zostanie 
zintegrowane z systemem monitorowania.

Jednak największą korzyścią z wdrożenia rozwiązania 
InfraStruXure Central jest prawdopodobnie przygotowanie 
gruntu pod zunifikowany system predykcyjnego 
zarządzania zasilaniem i chłodzeniem — system, który 
zagwarantuje optymalne zwymiarowanie  
i wyskalowanie centrum danych.

>   Oszczędność czasu dzięki natychmiastowemu generowaniu raportów z dowolnego 
monitorowanego urządzenia.

>   Stworzenie płaszczyzny wymiany informacji między personelem odpowiedzialnym  
za instalacje budynku i za systemy informatyczne, z myślą o optymalizacji  
infrastruktury fizycznej.

>   Zminimalizowanie przestojów serwerów i zwiększenie produktywności poprzez 
umożliwienie zdalnego wykonywania kluczowych zadań.

InfraStruXure® Central:
pełna widoczność dzięki scentralizowanemu monitorowaniu

+  Produkt InfraStruXure Central 
zdobył nagrodę 2007 Best of 
FOSE for Data Management 
Software przyznawaną przez 
czasopismo Government  
Computing News.
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Capacity Manager:
planowanie predykcyjne z myślą o wyższej dostępności

Zrozumienie ograniczeń i potencjału centrum danych to klucz do efektywnego zarządzania 
nim. Capacity Manager dostarcza niezbędnych informacji i analiz, proponując optymalne 
rozmieszczenie elementów infrastruktury fizycznej i urządzeń IT instalowanych w szafach.

 Wykorzystując zaawansowany mechanizm modelowania i dane zbierane przez InfraStruXure® 
Central w czasie rzeczywistym, narzędzie Capacity Manager proaktywnie analizuje wpływ 
zmian zanim jeszcze zostaną one wprowadzone, usprawniając tym samym procesy decyzyjne 
i planowanie. Decyzje, podejmowane w oparciu o dostępność oraz zapotrzebowanie na 
zasilanie, chłodzenie i przestrzeń fizyczną, są dodatkowo weryfikowane na podstawie kryteriów 
zdefiniowanych przez użytkownika, takich jak struktura organizacyjna jednostek biznesowych i 
preferowany poziom nadmiarowości. 

Efekt: gwarancja wymaganej nadmiarowości i dostępności infrastruktury fizycznej. Capacity 
Manager pozwala na eksploatację centrum danych przy prawie pełnym obciążeniu, z 
zachowaniem minimalnych, ale wystarczających marginesów bezpieczeństwa:

>   Oprogramowanie przewidujące optymalną lokalizację urządzeń z uwzględnieniem  
mocy i ograniczeń, w celu pełnego wykorzystania potencjału infrastruktury fizycznej.

>   Ekstrapolacja parametrów zasilania na cały system — od zasilaczy UPS, poprzez  
listwy zasilające i moduły PDU, aż po urządzenia IT.

>   Automatyczne równoważenie obciążeń trójfazowych, szafa po szafie.

Rzecz jasna, ponieważ aplikacja jest w pełni zintegrowana z narzędziem Change Manager, 
każde nowo udostępnione urządzenie jest automatycznie uwzględniane w programie Capacity 
Manager za pośrednictwem wspólnej bazy danych. A konfigurowalne widoki, instalowane 
dodatkowo, umożliwiają obserwowanie statusu sprzętu z dowolnej perspektywy. Możliwe jest 
nawet zasymulowanie wyłączenia jednego lub kilku urządzeń chłodzących w celu szybkiej 
oceny wpływu ewentualnej awarii na chłodzone urządzenia.

+  Produkt Capacity Manager  
został nagrodzony złotym 
medalem przez redakcję 
witryny SearchDataCenter.com,  
jako Produkt Roku 2007.
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Change Manager:
zintegrowany system gospodarowania zasobami

Żadne centrum danych nie może obyć się bez procesów przenoszenia, dodawania i zmiany 
zasobów. Niezależnie od tego, czy instalujesz średnio jeden serwer w tygodniu, czy codziennie 
przenosisz ich kilkanaście, właściwa gospodarka zasobami może okazać poważnym 
wyzwaniem. Co więcej, dokładne informacje o lokalizacji każdego serwera w kontekście całej 
infrastruktury są absolutnie nieodzowne.

Change Manager to kompletny system zarządzania zleceniami pracy, w którym przyjęto 
strategię pełnej kontroli nad gospodarką zasobami. Pozwala na znaczne ograniczenie ryzyka 
przestojów poprzez zapewnienie właściwego wdrożenia wszystkich elementów sprzętowych. 
Aplikacja automatycznie rejestruje i aktualizuje w składnicy danych właściwości urządzeń oraz 
informacje o ich położeniu fizycznym. Moduł Mobile Datacenter Assistant pozwala dodatkowo 
na błyskawiczne dodawanie nowego sprzętu przy zastosowaniu systemu kodów kreskowych.

Change Manager to wartościowe rozwiązanie, które upraszcza eksploatację centrum danych 
oraz ułatwia rejestrację i porządkowanie jego zasobów:

Zapewnienie właściwej organizacji centrum danych 
nigdy jeszcze nie było tak proste. Change Manager 
pomaga w planowaniu wdrożeń nowego sprzętu poprzez 
zarezerwowanie mocy zasilania, chłodzenia i miejsca 
w szafach. Następnie, już po zainstalowaniu nowego 
sprzętu, nigdy nie musisz zastanawiać się „Gdzie on jest? 
Do czego jest podłączony?” lub „Jak jest chłodzony?”

Dlaczego? Ponieważ Change Manager na żądanie, 
błyskawicznie udostępnia uporządkowany widok centrum 
danych. To idealne narzędzie dla dobrego gospodarza  
centrum danych.

>   Lepsza organizacja dzięki planowaniu pracy zespołów przy wykorzystaniu 
harmonogramu zmian, rejestrowania zmian, terminów, statusów i priorytetów.

>   Oszczędność czasu i uproszczenie implementacji zleceń pracy, audytów 
sprzętu oraz rejestracji przenoszonych zasobów.

>   Łatwa identyfikacja nowego sprzętu i zapewnienie integralności danych o 
zasobach przy wykorzystaniu kodów kreskowych.
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Change Manager:
zintegrowany system gospodarowania zasobami
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w szafach. Następnie, już po zainstalowaniu nowego 
sprzętu, nigdy nie musisz zastanawiać się „Gdzie on jest? 
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>   Lepsza organizacja dzięki planowaniu pracy zespołów przy wykorzystaniu 
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Pakiet oprogramowania:
możliwości w różnych dziedzinach zarządzania centrum danych

Poszukujesz przejrzystego przeglądu funkcji oferowanych przez nasz zintegrowany pakiet 
oprogramowania? Oto on — poniższa tabela pozwoli szybko zapoznać się z podstawowymi 
możliwościami produktów InfraStruXure® Central, Capacity Manager i Change Manager.

InfraStruXure Designer zawiera specyfikacje i dane 
techniczne tysięcy produktów, pozwalając na tworzenie najlepszych 
możliwych projektów centrów danych. Nie musisz już zmagać się 
z czytaniem schematów technicznych — InfraStruXure Designer 
przedstawia w przejrzystym widoku 3D proponowany projekt, oparty 
na najlepszych praktykach, badaniach, trendach i przyjętych przez 
APC zasadach konstrukcji modularnej. Pora zatem przyspieszyć 
wdrożenia, obniżyć całkowite koszty posiadania i ograniczyć ryzyko 
popełnienia błędów przez człowieka — dzięki InfraStruXure Designer 
projektowanie centrów danych jest tak proste, jak nigdy dotąd.

Pełne dane techniczne i szczegółowe informacje o produktach APC są dostępne pod adresem www.apc.com/products

InfraStruXure
Central

Capacity  
Manager

Change  
Manager

Układ pomieszczenia

Układ szafy

Ograniczenia i możliwości

Monitorowanie

Zarządzanie urządzeniami

Scentralizowane 
zarządzanie

Planowanie fizycznej  
instalacji sprzętu

Analiza danych w  
czasie rzeczywistym

Obliczenia mocy

Analiza przepływu  
powietrza

Zarządzanie  
przepływem pracy

Gospodarka zasobami

Generowanie raportów

Synchroniczny tryb offline

Menedżer zmian dla  
personelu mobilnego

Poszukujesz także oprogramowania 
do projektowania?
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 Zaglądamy do centrum danych:  
 oprogramowanie w praktyce 

 >     Jako menedżer centrum danych John używa oprogramowania InfraStruXure® Central-Enterprise 
do zarządzania infrastrukturą w całym przedsiębiorstwie — od autonomicznych urządzeń po 
duże centra danych rozmieszczone w różnych krajach i połączone w sieć. 

 >     InfraStruXure Central pełni rolę centralnego repozytorium newralgicznych danych i informacji 
o zdarzeniach dotyczących zasilania, chłodzenia, środowiska i nadzoru nad bezpieczeństwem 
fi zycznym. Z repozytorium może jednocześnie korzystać wielu użytkowników pracujących w 
dowolnych miejscach sieci. 

 >     Program Capacity Manager pozwala na optymalizację rozmieszczenia sprzętu na podstawie 
danych uzyskiwanych w czasie rzeczywistym, a nie na podstawie statycznych zapisów 
inwentaryzacyjnych, na których bazował system zarządzania używany wcześniej przez Johna. 

 >     Change Manager automatycznie generuje zlecenie pracy dla każdego nowego urządzenia 
wprowadzonego do systemu (na podstawie kodu kreskowego), a przenośne urządzenie 
natychmiast aktualizuje status sprzętu po wykonaniu zadania. 

 >     InfraStruXure Central zapewnia monitorowanie w czasie rzeczywistym — a jeśli jedno z 
urządzeń w infrastrukturze ulegnie awarii, aktywowana jest zdefi niowana przez użytkownika 
strategia eskalacji i John jest powiadamiany o niesprawności. 

 >     Wiedząc, że wkrótce konieczne będzie zainstalowanie nowych serwerów, John rezerwuje 
miejsce, moc zasilania i chłodzenia za pomocą programu Change Manager. W ten sposób 
optymalizuje wykorzystanie zasobów centrum danych i ma gwarancję, że żadne serwery nie 
zostaną zainstalowane bez jego wiedzy i zgody. 

 >     John regularnie otrzymuje zdefi niowane przez siebie raporty wygenerowane na podstawie 
danych bieżących i historycznych. Raporty te zapewniają mu wgląd w stan całej infrastruktury i 
pozwalają analizować trendy, w tym trendy potencjalnie niebezpieczne. 

 >     Aby mieć pewność, że przyjęty projekt centrum danych jest optymalny, John korzysta z 
oferowanej przez program Capacity Manager funkcji analizy przepływu powietrza w celu 
symulowania wydajności chłodzenia w różnych wariantach. 

PROFIL KLIENTA

 Imię i nazwisko:   John Smith 

 Stanowisko:   menedżer centrum danych 

 Branża:   telekomunikacja 

 Wielkość centrum danych:    900 szaf, 
4700 serwerów, 
2900 kW obciążenia 
przez urządzenia IT 

 Cel krótkoterminowy:   utrzymanie nieprzerwanej dostępności 

 Cel długoterminowy:   jak najlepsze wykorzystanie dostępnej 
energii poprzez optymalizację projektu centrum danych i 
stosowanie sprzętu o wysokiej sprawności 

 Największe wyzwania:   Wirtualizacja, presja na redukcję 
kosztów, częste zmiany sprzętu i konieczność zarządzania 
wieloma odległymi ośrodkami 
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Usługi Schneider Electric w dziedzinie 
zasilania i chłodzenia systemów krytycznych:
dopasuj oprogramowanie do potrzeb swojej firmy

Proponowane przez APC usługi uzupełniające ofertę oprogramowania pozwalają efektywnie wykorzystać narzędzia zarządzające już 
w fazie instalacji. Następnie produkty mogą zostać szybko i fachowo skonfigurowane pod kątem konkretnych potrzeb biznesowych, z 
myślą o wykorzystaniu pełnego ich potencjału.

Usługi związane z oprogramowaniem to:
>  Instalacja oprogramowania.  

Serwisanci APC zainstalują i zarejestrują nowo zakupione 
oprogramowanie APC wspomagające zarządzanie.

>  Konfiguracja oprogramowania.  
Szybka i precyzyjna konfiguracja systemu pod kątem 
konkretnych potrzeb biznesowych.

>  Integracja z siecią.  
Planowanie, projektowanie i zarządzanie projektem 
integracji oprogramowania APC z dotychczas używanym 
oprogramowaniem lub systemem.

>  Doradztwo i adaptacja oprogramowania.  
Możliwość dostosowania oprogramowania do 
indywidualnych potrzeb w ścisłej współpracy z 
doświadczonymi inżynierami oprogramowania APC.

>  Szkolenia w dziedzinie oprogramowania.  
Szkolenia z naszej bogatej oferty programowej lub 
możliwość dostosowania sesji szkoleniowych do potrzeb 
Klienta, we współpracy z profesjonalnymi szkoleniowcami 
— oferujemy zarówno szkolenia w siedzibie Klienta,  
jak i zdalne.

>  Konserwacja oprogramowania.  
Bieżące, pogłębione wsparcie techniczne i dostęp do 
najnowszych aktualizacji oprogramowania — z myślą o jak 
najlepszym wykorzystaniu inwestycji.

>  Zdalne monitorowanie.  
Proaktywne zarządzanie zintegrowaną infrastrukturą  
IT poprzez identyfikację i eliminowanie bieżących 
problemów eksploatacyjnych.
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Poszukujesz dodatkowych informacji o jednym z 
naszych produktów? Zastanawiasz się, jak nasze 
rozwiązania sprawdzają się w rzeczywistym 
środowisku? Chcesz zobaczyć InfraStruXure 
Central w działaniu?

Oferowane przez APC narzędzia internetowe, 
podręczniki i kursy elektroniczne dostarczą  
wszelkiej wiedzy niezbędnej do podejmowania 
trafnych i opłacalnych decyzji, w tym  
decyzji inwestycyjnych.

Następne kroki

ZOBACZ… ofertę zasobów elektronicznych APC
Specjaliści APC opracowali szeroką gamę narzędzi elektronicznych, które ułatwiają precyzyjne 
sformułowanie wymagań i analizę dostępnych opcji:

•     TradeOff Tools™ 
Te łatwe w użyciu aplikacje z interfejsem WWW umożliwiają profesjonalnym specjalistom 
w dziedzinie centrów danych eksperymentowanie z różnymi wariantami projektów, w tym 
scenariuszami wirtualizacji, a także analizowanie sprawności i nakładów kapitałowych.
tools.apc.com

•  Selektory produktów 
Internetowe selektory produktów APC to najprostsza droga dotarcia do produktów najlepiej 
spełniających konkretne potrzeby Klienta. Szybko, wygodnie, bez problemów.

Wszystkie selektory są dostępne po wybraniu karty „Selektory produktów APC” na górnym 
pasku menu witryny www.apc.com.

•  „Jazda próbna” 
Zobacz takie produkty, jak InfraStruXure® Central i NetBotz® 500, w działaniu, w postaci 
obrazów przesyłanych prosto na Twój pulpit. W ten sposób najszybciej dowiesz się, jakiej 
funkcjonalności możesz oczekiwać po naszych produktach.
http://testdrive.apc.com/

•  Wsparcie dla urządzeń różnych producentów 
Sprawdź, czy Twoje urządzenia znajdują się na coraz dłuższej liście sprzętu o 
zweryfikowanej zgodności z oprogramowaniem APC InfraStruXure Central. 
http://www.apcmedia.com/salestools/RJEN-7G4FPS_R0_EN.pdf

PRZECZYTAJ… wyniki badań ośrodka APC Data Centre Science Centre
APC inwestuje 90 milionów USD w badania nad rozwiązaniami najpilniejszych i najbardziej 
dokuczliwych problemów Klientów. Skorzystaj z ponad 100 raportów White Paper, które po 
prostu „musisz przeczytać”; z praktycznych poradników i innych wartościowych merytorycznie 
publikacji opracowanych przez czołowe centrum badawczo-rozwojowe zajmujące się kwestiami 
zasilania, chłodzenia i infrastruktury fizycznej.

•  Kluczowe wymagania w zakresie zarządzania infrastrukturą NCPI w centrach danych  
nowej generacji (nr 14)

• Strategia zarządzania infrastrukturą fizyczną dla sieci o znaczeniu krytycznym (nr 100)

• Wytyczne do specyfikacji gęstości mocy centrum danych (nr 120)

•  Zarządzanie mocą zasilania i chłodzenia w centrach danych (nr 150)

Cała biblioteka materiałów merytorycznych APC jest dostępna w naszym Centrum 
Informacyjnym pod adresem www.apc.com

ROZMAWIAJ… Internetowe fora dyskusyjne APC
Pytaj, pomagaj innym lub po prostu czytaj wpisy na blogach członków naszej wirtualnej 
społeczności, m.in. blogach poświęconych InfraStruXure Central.

www.apc-forums.com/index.jspa

UCZ SIĘ. .. Szkolenia internetowe w Data Centre University®

Kursy Data Centre University (DCU) to czołowe w branży szkolenia przeznaczone dla 
specjalistów IT, a zarazem źródło wiedzy opartej na praktycznym doświadczeniu.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.datacentreuniversity.com
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System produkcji 
stosowany przez APC 
ma certyfikat zgodności 
z normami ISO9001 i 
ISO14001.

APC Europe
APC Ireland
Ballybrit Business Park
Galway - Ireland
Tel: +353 91 702000
Fax: +353 91 756909 

APC Corporate
APC North America 
132 Fairgrounds Road
West Kingston - RI 02892
Visit: www.apc.com
E-mail: apcinfo@apcc.com
Tel: (+1) 401-789-0204
Fax: (+1) 401-789-3710

APC Latin America
5301 Blue Lagoon Drive, 
Suite 610, Miami - FL 33126
Tel: (+1) 305-266-5005
Fax: (+1) 305-266-9695

APC Asia Pacific
APC Australia
Level 13, The Denison
65 Berry Street
North Sydney - NSW 2060
Tel: +61 2 8923 9373
Fax: +61 418 441 338
   

Austria 
Tel: 0800 999 670
Balkans 
Tel: (+36) 1 487 6220
Benelux 
Tel: (+31) 0347 325 200
Central Africa 
Tel: (+353) 91 702 287
Czech & Slovak Rep. 
Tel: (+420) 2 4144 2404
Denmark 
Tel: (+45) 70 27 01 58
East Africa 
Tel: (+27) 11 465 5414
Finland 
Tel: (+358) 2 2444 745

France 
Tel: 0805 110 053
Germany 
Tel: 0800 101 0067
Greece 
Tel: (+30) 210 727 9221
Hungary & South-Eastern Europe
Tel: (+36) 1 272 4000  
Ireland (Dublin)
Tel: (+353) 1 8486033
Israel
Tel: (+972) 9 830 5558 252
Italy 
Tel: 800 905 821
Middle East 
Tel: (+971) 4 3433 404

Moscow 
Tel: (+7) 495 929 9095
North Africa 
Tel: (+33) 1 41 90 5239
Norway 
Tel: (+47) 23 00 55 50
Novosibirsk 
Tel: (+7) 3832 277 999
Poland 
Tel: (+48) 22 666 0011
Portugal 
Tel: (+351) 21 850 41 00
South Africa 
Tel: (+27) 11 465 5414
Service: 0861 272 877

Spain 
Tel: 800 099 340
Sweden 
Tel: (+46) 8 564 826 00 
(+46) 0200 89 52 83
Switzerland 
Tel: 0800 111 469
Turkey
Tel: (+90) 216 362 0000
Service : 0800 261 21 35
UK
Tel: 0800 2799 254
Ukraine 
Tel: (+380) 44 494 21 07
West Africa 
Tel: (+27) 11 465 5414 

—Chuck McCann, 
dyrektor techniczny, 

Microsoft Technology Centre,
Boston, Massachusetts, USA.

—Greg Boorer, 
dyrektor zarządzający,  

Canberra Data Centres,
Canberra, Australia

—Anthony Sica, 
dyrektor operacyjny,

Shiseido Co. Ltd., 
Oakland, New Jersey, USA.

„
Konfigurację naszego centrum danych zmieniamy praktycznie co tydzień. 

System InfraStruXure®, dzięki możliwości równoważenia obciążeń po każdej 
wymianie i zamianie serwerów, modułów akumulatorów i modułów mocy, uwalnia 
nas od wielu potencjalnych problemów i zmartwień.”
„

APC nieustannie wprowadza do swojej oferty nowatorskie rozwiązania 
technologiczne, jak np. nowe rozwiązanie do zarządzania mocą i zmianami 
oraz narzędzia do trójwymiarowego modelowania centrów danych. Tak bogata i 
stale uzupełniana oferta z naszego punktu widzenia oznacza znaczącą wartość 
dodaną i świadczy o wysokim poziomie profesjonalizmu. Żaden inny dostawca 
nie dorównuje APC pod względem innowacyjności.”„

Monitorowanie zasilania i parametrów środowiskowych na poziomie szafy 
pomaga nam unikać przestojów. Funkcję proaktywnego powiadamiania o 
zdarzeniach uważamy za niezwykle cenną. Jeśli pojawi się problem, jesteśmy 
natychmiast o nim powiadamiani i możemy w prosty sposób rozwiązać go 
bez wyłączania systemu, ponieważ moduły mocy i moduły akumulatorów są 
przystosowane do wymiany podczas pracy.”
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