


*Inne nazwy oraz marki mogą być przedmiotem praw ich właścicieli. 

Uwagi i zastrzeżenia

Cechy i zalety technologii firmy Intel zależą od konfiguracji systemu i mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. Wydajność może różnić się od podanej w 
zależności od konfiguracji systemu.   Całkowite zabezpieczenie systemu komputerowego jest niemożliwe. 

Testy dokumentują wydajność komponentów w określonych systemach i warunkach testowych. Różnice w sprzęcie, oprogramowaniu lub konfiguracji wpłyną na rzeczywistą wydajność. Więcej 
szczegółowych informacji na temat wydajności i testów porównawczych można znaleźć na stronie http://www.intel.pl/benchmarks

Oprogramowanie i obciążenia wykorzystane w testach wydajności mogły zostać zoptymalizowane pod kątem wydajnego działania tylko na mikroprocesorach Intel. Testy wydajności, takie jak 
SYSmark i MobileMark, mierzą wydajność określonych systemów komputerowych, komponentów, oprogramowania, operacji i funkcji. Jakakolwiek zmiana wyżej wymienionych czynników może 
spowodować uzyskanie innych wyników. Aby wszechstronnie ocenić planowany zakup, w tym wydajność danego produktu w porównaniu z konkurencyjnymi, należy zapoznać się z informacjami z 
innych źródeł oraz innymi testami wydajności. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.intel.pl/benchmarks

Technologia Intel® Advanced Vector Extensions (Intel® AVX)* zapewnia wyższą przepustowość niektórych operacji wykonywanych przez procesor. Ze względu na różne parametry energetyczne 
korzystanie z instrukcji AVX może spowodować, że a) niektóre części będą pracować poniżej częstotliwości znamionowej i b) niektóre części wyposażone w technologię Intel® Turbo Boost 2.0 nie 
osiągną żądanej bądź maksymalnej częstotliwości turbo. Wydajność może być inna od podanej w zależności od konfiguracji sprzętu, oprogramowania i systemu. Więcej informacji można znaleźć 
na stronie http://www.intel.com/go/turbo.

Kompilatory firmy Intel nie zawsze optymalizują w tym samym stopniu procesory innych firm w przypadku tych optymalizacji, które nie są specyficzne dla procesorów firmy Intel. Optymalizacje te 
dotyczą między innymi zestawów instrukcji SSE2, SSSE3 i SSE3. Firma Intel nie gwarantuje dostępności, funkcjonalności czy skuteczności każdej optymalizacji w przypadku procesorów 
wyprodukowanych przez inne firmy. Optymalizacje zależne od procesora dla tego produktu dotyczą wyłącznie procesorów firmy Intel. Niektóre optymalizacje niespecyficzne dla mikroarchitektury 
Intel są zarezerwowane dla procesorów firmy Intel. Więcej informacji dotyczących konkretnych zestawów instrukcji omawianych w niniejszym ogłoszeniu można znaleźć w materiałach 
informacyjnych i podręcznikach użytkownika właściwych dla produktu. 

Opisane scenariusze obniżenia kosztów mają stanowić przykłady na to, jak dany produkt oparty na technologiach Intel® może w określonych warunkach i konfiguracjach wpłynąć na generowanie 
kosztów oraz zapewnić oszczędności. Warunki mogą ulec zmianie. Firma Intel nie gwarantuje żadnych poziomów ani redukcji kosztów. 

Wyniki testów porównawczych mogą się zmieniać w miarę przeprowadzania kolejnych testów. Wyniki te zależą od konkretnych konfiguracji platformy i obciążeń wykorzystanych w testach i mogą 
nie mieć zastosowania do poszczególnych komponentów, systemów komputerowych lub obciążeń użytkownika. Niekoniecznie są reprezentatywne dla innych testów, a wyniki innych testów mogą 
wskazywać większy lub mniejszy wpływ zabezpieczeń.

Firma Intel nie sprawdza i nie weryfikuje danych podawanych przez strony trzecie lub dostępnych w witrynach internetowych wymienionych w tym dokumencie. Użytkownik powinien odwiedzić 
wymienione witryny internetowe i sprawdzić, czy przytoczone dane są dokładne. 

© 2019 Intel Corporation. 

Intel, logo Intel i Intel Xeon są znakami towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. 

* Inne nazwy oraz marki mogą być przedmiotem praw ich właścicieli.

https://www.intel.pl/content/www/pl/pl/benchmarks/benchmark.html
https://www.intel.pl/content/www/pl/pl/benchmarks/benchmark.html
http://intel.com/content/www/pl/pl/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-technology.html
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Nic już nie jest „po staremu”

1. ESG 2017 (https://www.emc.com/collateral/analyst-reports/esg-dellemc-it-transformation-maturity-report.pdf) 
2. Przewidywania agencji IDC na 2018 r. (https://www.forbes.com/sites/sap/2017/10/31/idc-2018-predictions-if-youre-not-in-the-cloud-youre-isolated-from-innovation/); 
3. KPMG 2017 (https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/us/pdf/2017/06/us-ceo-outlook-survey-2017.pdf) 
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71%
71% działów IT wskazuje starszą 

infrastrukturę jako największą 
barierę dla transformacji 

działalności¹

GWAŁTOWNE, REWOLUCYJNE ZMIANY TO NOWA NORMA

50%
Do 2021 r. 50% globalnego PKB 

będzie związane z 
technologiami cyfrowymi, a 

źródłem wzrostu będą cyfrowo 
rozszerzone oferty²

75%
W latach 20. XXI w. 75% spółek 

tworzących indeks S&P 500 
będą stanowić nowe firmy³

https://www.emc.com/collateral/analyst-reports/esg-dellemc-it-transformation-maturity-report.pdf
https://www.forbes.com/sites/sap/2017/10/31/idc-2018-predictions-if-youre-not-in-the-cloud-youre-isolated-from-innovation/
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/us/pdf/2017/06/us-ceo-outlook-survey-2017.pdf
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Firmy nie mogą konkurować na rynku, jeśli mają starą 
infrastrukturę

1. The Enterprise Strategy Group, 2017. 2. IDC 2015 (https://www.emc.com/collateral/analyst-reports/idc-why-upgrade-server-infrastructure.pdf)
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POWOLNE WDRAŻANIE NOWYCH USŁUG

OGROMNE ILOŚCI DANYCH ZALEWAJĄCE PAMIĘĆ MASOWĄ

WĄSKIE GARDŁA W SIECIACH

NIEDOSTATECZNE KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW

CORAZ CZĘSTSZE NARUSZENIA ZABEZPIECZEŃ

ODIZOLOWANE APLIKACJE I ZBIORY DANYCH 6x

PO 4 LATACH 
wydajność serwerów jest o 

33%
niższa, a koszty ich utrzymania rosną o 

148%²

Przestarzała 
infrastruktura 
skutkuje 

wolniejszym opracowywaniem 
innowacji i wprowadzaniem 
produktów na rynek¹

https://www.emc.com/collateral/analyst-reports/idc-why-upgrade-server-infrastructure.pdf
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Wyższe ryzyko związane z przestarzałym oprogramowaniem

6

UTRATA 
FUNKCJONALNOŚCI

OBAWY O ZGODNOŚĆ 
Z PRZEPISAMI

WYŻSZE 
RYZYKO

WYŻSZE KOSZTY 
UTRZYMANIA

Przestarzałe urządzenia i 
oprogramowanie 

utrudniają wprowadzanie 
innowacji. 

Utrata poprawek i 
aktualizacji bezpieczeństwa 

systemu operacyjnego; 
utrata pomocy technicznej 

dla oprogramowania 
innych firm.

Mogą nie spełniać 
branżowych standardów i 
przepisów: RODO, HIPAA, 

PCI, SOX, US FISMA, 
wytyczne SP 800-53 Rev 4 

Narodowego Instytutu 
Standaryzacji i Technologii, 

FedRAMP

Zwiększają się koszty 
utrzymania starej 

infrastruktury, wydłużają się 
nieplanowane przestoje. 
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Zmodernizowane środowisko IT sprzyja rozwojowi działalności

https://www.emc.com/collateral/analyst-reports/esg-dellemc-it-transformation-maturity-report.pdf
Źródła: raporty Data & Analytics Maturity Model & Business Impact i The Digital Business Divide, wydane przez firmę Keystone w 2016 r., oraz https://www.microsoft.com/en-us/sql-
server/data-maturity-model-assessment
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Prawie 

2x 
wyższa marża operacyjna

ELASTYCZNA INFRASTRUKTURA IT UMOŻLIWIA SZYBSZE REAGOWANIE NA 
POTRZEBY DZIAŁÓW BIZNESOWYCH

O 

40 TYS. USD 
wyższe przychody w przeliczeniu na 

pracownika

O

50% 
wyższy średni zysk netto z 
uzyskanych przychodów

https://www.emc.com/collateral/analyst-reports/esg-dellemc-it-transformation-maturity-report.pdf
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Korzyści wynikające z modernizacji

Zmniejszenie „długu 
technicznego”

Poprawa 
bezpieczeństwa 

danych i ich 
zgodności z 
przepisami

Łatwiejsze wdrażanie 
chmury hybrydowej 

dzięki infrastrukturze 
hiperkonwergentnej

Obsługa coraz 
większych obciążeń i 

modelu DevOps
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Rozwiązania przyspieszające modernizację środowiska IT
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SKALOWALNE PROCESORY INTEL® XEON®

DYSKI SSD INTEL® OPTANE™ DC Z SERII 4800X

PAMIĘĆ TRWAŁA INTEL® OPTANE™ DC

MSFT WINDOWS SERVER* 2016  2019

MSFT SQL Server* 2017  vNEXT
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Zapewnianie korzyści firmom

System Windows Server* 2019 zoptymalizowany pod kątem skalowalnych 
procesorów Intel® Xeon®

1. 4-krotnie wyższa całkowita wydajność w przeliczeniu na węzeł: na podstawie testu SPECrate*2017_int_base na platformach wewnętrznych firmy Intel z czerwca 2018 r.: 1 węzeł, 2 procesory Intel® Xeon® 
E5-2690, 128 GB całkowitej pamięci RAM, 16 gniazd / moduły DDR3 RDIMM 8 GB / 1600 MT/s, test: SPEC CPU2017 V1.2, kompilator: Intel® Compiler IC17 update 2, zoptymalizowane biblioteki / wersje: 
IC18.0_20170901, inne oprogramowanie: MicroQuill SMART HEAP. uCode: 713, system operacyjny: Red Hat Enterprise Linux* 7.4, jądro: 3.10.0-693.11.6.el7.x86_64 x86_64, wynik 65,5 w porównaniu z: 1 
węzeł, 2 procesory Intel® Xeon® Platinum 8180, 384 GB całkowitej pamięci RAM, 12 gniazd / moduły DDR4 32 GB / 2666 MT/s, oprogramowanie: SPEC CPU® 2017, kompilator: Intel® Compiler IC18 OEM, 
zoptymalizowane biblioteki: AVX512, ucode:0x043, Red Hat Enterprise Linux* 7.4, 3.10.0-693.11.6.el7.x86_64, wynik: 281.  Opisane scenariusze obniżenia kosztów mają stanowić przykłady na to, jak dany 
produkt oparty na technologiach Intel może w określonych warunkach i konfiguracjach wpłynąć na generowanie kosztów oraz zapewnić oszczędności.  Warunki mogą ulec zmianie. Firma Intel nie 
gwarantuje żadnych poziomów ani redukcji kosztów. 
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INNOWACJE SPRZĘTOWE

Do 4x wyższa wydajność¹ niż w przypadku 4–5-letnich 
serwerów

Serwer wielordzeniowy (8–28 rdzeni na gniazdo)
NVMe, NVDIMM, technologia Intel® Optane™

Bezpieczna platforma, TPM 2.0, UEFI
Obsługa technologii RDMA

INNOWACJE PROGRAMOWE

Hybrydowa platforma centrum przetwarzania danych
Stworzona z myślą o pamięci masowej flash nowej generacji

Przetwarzanie definiowane programowo (SDC), pamięć 
masowa, funkcje sieciowe

Spójność/integracja z chmurą
Zwiększone bezpieczeństwo
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Modernizacja z myślą o najlepszej wydajności i zabezpieczeniach
8-letni serwer i system Windows Server 2008 R2 w
porównaniu z platformą ze skalowalnym procesorem Intel® Xeon® i systemem Windows Server 2019
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PRZETWARZANIE PAMIĘĆ MASOWA FUNKCJE SIECIOWEPAMIĘĆ OPERACYJNA
7x większa liczba rdzeni

2 gniazda / 28 rdzeni (łącznie 56 
rdzeni)

Przyspieszenie obsługi obciążeń 
intensywnie korzystających z mocy 

obliczeniowej dzięki instrukcjom Intel® 
AVX-512, AES-NI

Infrastruktura 
hiperkonwergentna

Microsoft Storage Spaces Direct z 
przyspieszeniem iWARP RDMA

Wydajna, zaawansowana obsługa 
pamięci flash NVMe, NVDIMM, 

Intel® Optane™ SSD

Zintegrowana karta 
Intel® Ethernet z technologią 

iWARP RDMA 

Liczne odciążenia sieci 

Karty sieciowe 10/25/40/50/100 Gb

SZYBSZE SZYFROWANIE DANYCH
Bitlocker, AES-NI

CHRONIONE MASZYNY WIRTUALNE
Windows i Linux

ZABEZPIECZENIA PLATFORMY
UEFI, TPM 2.0, bezpieczny rozruch 

ZABEZPIECZENIA ZABEZPIECZENIA

4–16x więcej pamięci

256 GB – 3,0 TB

Obsługa pamięci trwałej 
Intel® Optane™ DC 

(przewidywana w 2019 r.)

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2018/04/10/announcing-windows-server-2019-insider-preview-build-17639/#8MquW2poq9ZDc6xS.97
https://ark.intel.com/pl/#@Processors

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2018/04/10/announcing-windows-server-2019-insider-preview-build-17639/#8MquW2poq9ZDc6xS.97
https://ark.intel.com/pl/#@Processors
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Modernizacja centrum danych — niższe koszty operacyjne
Skalowalny procesor Intel® Xeon® 

1. Wyniki testów porównawczych mogą się zmieniać w miarę przeprowadzania kolejnych testów. Wyniki te zależą od konkretnych konfiguracji platformy i obciążeń wykorzystanych w testach i mogą nie mieć zastosowania do poszczególnych 

komponentów, systemów komputerowych lub obciążeń użytkownika. Niekoniecznie są reprezentatywne dla innych testów, a wyniki innych testów mogą wskazywać większy lub mniejszy wpływ zabezpieczeń. Testy wydajności, takie jak 

SYSmark i MobileMark, mierzą wydajność określonych systemów komputerowych, komponentów, oprogramowania, operacji i funkcji. Jakakolwiek zmiana wyżej wymienionych czynników może spowodować uzyskanie innych wyników. Aby 

wszechstronnie ocenić planowany zakup, w tym wydajność danego produktu w porównaniu z konkurencyjnymi, należy zapoznać się z informacjami z innych źródeł oraz innymi testami wydajności.   Więcej informacji można znaleźć na 

stronie https://www.intel.pl/content/www/pl/pl/benchmarks/benchmark.html.  Szczegóły konfiguracji:

2. Szczegóły konfiguracji: obniżenie całkowitych kosztów eksploatacji nawet o 60% w przypadku skalowalnego procesora Intel® Xeon® w porównaniu z 5-letnim systemem.  Przykład w oparciu o szacowaną wydajność analogicznego serwera z 

czerwca 2018 roku w okresie czterech lat obciążenia operacjami całkowitoliczbowymi (na podstawie testu SPECrate*2017_int_base na platformach wewnętrznych Intel) z oprogramowaniem VMware* vSphere Enterprise Plus w systemie 

operacyjnym Red Hat Enterprise Linux* Server, porównującego 20 zainstalowanych 2-procesorowych serwerów z procesorami Intel® Xeon® E5-2690 (dawniej „Sandy Bridge-EP”) przy całkowitym koszcie na poziomie 737 460 USD [koszt 

na każdy serwer 36 800 USD: nabycie = 12 500 USD, infrastruktura i media = 4500 USD, system operacyjny i oprogramowanie = 10 200 USD, utrzymanie = 9700 USD] z 5 nowymi serwerami z procesorami Intel® Xeon® Platinum 8180 

(Skylake) przy całkowitym koszcie na poziomie 294 540 USD [koszt na każdy serwer 58 900 USD: nabycie = 12 500 USD, infrastruktura i media = 10 100 USD, system operacyjny i oprogramowanie = 10 100 USD, utrzymanie = 9700 USD]. 

Założenia oparte o https://xeonprocessoradvisor.intel.com z 6 czerwca 2018 r.
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Oszczędności dzięki mniejszej liczbie serwerów przy podobnej wydajności¹

20 serwerów z

procesorem Intel® Xeon® E5-2690
[Sandy Bridge: wprowadzony w I kw. 2012 r.]

5 serwerów z

procesorem Intel® Xeon® Platinum 8180

nawet 60% 
oszczędności² dzięki 

zmniejszeniu liczby serwerów i 
zachowaniu podobnego 

poziomu wydajności

https://xeonprocessoradvisor.intel.com/
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Współpraca firm Microsoft i Intel dotycząca programu SQL Server
Skrócenie czasu pozyskiwania wiedzy: rozwiązania oparte na skalowalnych procesorach Intel® Xeon® i 
programie Microsoft SQL Server 2017 

1. Używanie instrukcji Intel® Advanced Encryption Standard New Instructions (Intel® AES-NI) wymaga systemu komputerowego z procesorem obsługującym te instrukcje, jak 
również oprogramowania wymaganego do wykonania instrukcji w prawidłowej kolejności. Technologia Intel AES-NI jest stosowana w wybranych procesorach Intel®. Informacje 
na temat jej dostępności można znaleźć u sprzedawcy lub producenta systemu.

2. Kompleksowa baza danych na temat luk zabezpieczeń prowadzona przez National Institute of Standards and Technology — https://nvd.nist.gov/. 
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Przetwarzanie wszystkich typów obciążeń 
przy przełomowych prędkościach

Najspójniejsza praca, od biura po chmurę

Skalowalne procesory Intel® Xeon® 
dostępne w Azure*

Microsoft* TDE i Intel® AES-NI —
przyspieszenie szyfrowania¹

Program Microsoft SQL Server* od 7 lat² 
uznawany za najmniej podatną na ataki 

platformę bazodanową

WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ SPÓJNE ŚRODOWISKO LEPSZE ZABEZPIECZENIA

https://nvd.nist.gov/
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Nowe funkcje programu 
SQL Server 2017

 Obsługa danych i zapytań grafowych

 Zaawansowane uczenie maszynowe przy użyciu 
języków R* i Python*

 Macierzyste funkcje oceniania T-SQL 

 Adaptacyjne przetwarzanie zapytań i automatyczne 
poprawianie planów

 Wysoka dostępność typu platformowego 
(nadmiarowość na poziomie systemu operacyjnego)

 Adaptacyjny model Dev/Ops z obsługą kontenerów

17
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Modernizacja środowiska IT wymaga całościowego podejścia 

1. Gartner, https://www.gartner.com/newsroom/id/3666917. 2. Cisco VNI, pełna prognoza na lata 2016–2021 https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-
provider/visual-networking-index-vni/complete-white-paper-c11-481360.html. 3. Worldwide Semiannual IT Spending Guide: Industry and Company Size, IDC, luty 2017 r. 
4. Gartner CIO Survey 2017. 5. Juniper Research 2015 https://www.juniperresearch.com/press/press-releases/cybercrime-cost-businesses-over-2trillion

19

CHMURA 
HYBRYDOWA

ZWIRTUALIZOWANA 
SIEĆ

PRZYSZŁOŚCIOWA 
PAMIĘĆ MASOWA

STRATEGIA W OBSZARZE 
ANALIZ I SZTUCZNEJ 

INTELIGENCJI

ZABEZPIECZENIA 
WIELOWARSTWOWE

HYBRYDOWA

Do 2020 r.  

90%
przedsiębiorstw opracuje 

strategię hybrydową¹  

Ruch IP w 
przedsiębiorstwach 

zwiększy się 

3x
w latach 2016–2021²

Danych przybywa w tempie

>30% 
według wskaźnika CAGR, 
podczas gdy inwestycje 

działów IT w pamięć 
masową rosną w tempie 

ok. 3% ³

Priorytet inwestycyjny

nr 1
wśród dyrektorów IT⁴

2,1 BILIONA USD
przewidywane koszty 

cyberprzestępczości w firmach 
do 2019⁵

ZABEZPIECZAJ.  CHROŃ.  WYKRYWAJ.

https://www.gartner.com/newsroom/id/3666917
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/complete-white-paper-c11-481360.html
https://www.juniperresearch.com/press/press-releases/cybercrime-cost-businesses-over-2trillion
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Gotowe ustawienia i 
dostrajanie w skali całego 
systemu — płynny proces 
wdrożenia

SZYBKIE I ŁATWE 
WDRAŻANIE

Zaprojektowane i 
przetestowane pod kątem 
konkretnych obciążeń w 
celu zapewnienia 
optymalnej wydajności

OPTYMALIZACJA POD
KĄTEM OBCIĄŻEŃ

Ściśle określone składniki 
sprzętowe i programowe 
— wyeliminowanie 
domysłów

UPROSZCZONA 
OCENA

Konfiguracje rozwiązań Intel® Select i 
wyniki ich testów porównawczych zostały 

ZWERYFIKOWANE PRZEZ 
FIRMĘ INTEL 

Szybciej. Łatwiej. Optymalnie.
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Rozwiązania Intel® Select dla systemu WS i programu SQL

21

Rozwiązanie Intel® Select do obsługi operacji biznesowych Microsoft SQL Server

Rozwiązania Intel® Select dla magazynu danych na poziomie przedsiębiorstwa w programie Microsoft SQL Server*

Rozwiązania Intel® Select dla definiowanych programowo środowisk przechowywania danych w systemie Windows Server*



*Inne nazwy oraz marki mogą być przedmiotem praw ich właścicieli. 

SQL SERVER 2008 I 
2008 R2

2018 2019 2020

WINDOWS SERVER 
2008 I 2008 R2

Aby zdążyć przed terminem zakończenia obsługi, trzeba 
działać już teraz

Informacje o terminach obsługi w cyklu istnienia produktów: support.microsoft.com/lifecycle
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http://www.support.microsoft.com/lifecycle/


*Inne nazwy oraz marki mogą być przedmiotem praw ich właścicieli. 

Podsumowanie
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ŚWIAT BIZNESU SIĘ 
ZMIENIŁ
Czas na transformację 
firmowego centrum danych

Firmy nie mogą skutecznie 
konkurować, jeśli mają 
starą infrastrukturę

WAŻNA CHWILA
Transformacja może być 
prostsza — firmy Intel i 
Microsoft oferują platformę 
zapewniającą wydajność, 
efektywność i 
zabezpieczenia

PRZYGOTUJ SIĘ NA 
PRZYSZŁOŚĆ
Zrób kolejny krok w kierunku 
chmury hybrydowej — na 
własnych warunkach

Platforma skalowalnych 
procesorów Intel® Xeon® i 
system Windows Server 2016 
lub 2019 ułatwiają dostęp do 
korzyści związanych z chmurą



*Inne nazwy oraz marki mogą być przedmiotem praw ich właścicieli. 

Dalsze kroki
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ZAPLANUJ WIZYTĘ:
Microsoft Technology 
Center

Zobacz system Windows 
Server 2016 lub 2019 i 
platformę skalowalnych 
procesorów Intel® Xeon® w 
działaniu

POZNAJ ROZWIĄZANIA 
INTEL® SELECT
Umów się z preferowanym 
dostawcą, aby dowiedzieć 
się więcej na temat 
rozwiązań Intel® Select 
dostępnych na stronie 
intel.com/selectsolutions.

ODKRYJ
korzyści wynikające z 
łącznego stosowania 
systemu Windows Server* 
2016 i architektury Intel®, 
odwiedzając stronę 
intel.com/microsoftdatacen
ter

intel.com/selectsolutions
https://www.intel.pl/content/www/pl/pl/big-data/intel-microsoft-partnership.html


*Inne nazwy oraz marki mogą być przedmiotem praw ich właścicieli. 

Firmy Intel i Microsoft nawiązują współpracę w celu przyspieszenia 
transformacji w biznesie
https://www-ssl.intel.com/content/www/pl/pl/big-data/intel-microsoft-
partnership.html

Przygotuj się na koniec dostępności pomocy technicznej do programu SQL 
Server i systemu Windows Server 2008
https://www.microsoft.com/pl-pl/cloud-platform/windows-sql-server-2008

Transformacja działalności na miarę ery cyfrowej
https://www.intel.pl/content/www/pl/pl/business/information-technology-
in-business-transformation.html

Transformacja środowiska IT na miarę ery cyfrowej
https://www.intel.pl/content/www/pl/pl/business/driving-value-with-it-
transformation-paper.html

Przyspieszenie modernizacji środowiska IT
https://itpeernetwork.intel.com/it-modernization-get-ready/

Skalowalne procesory Intel® Xeon®
http://www.intel.com/content/www/pl/pl/processors/xeon/scalable/xeon-
scalable-platform.html

Rozwiązania Intel® Select
https://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-
technology/intel-select-solutions-overview.html

Program Intel® Data Center Builders
https://builders.intel.com/datacenter

SQL Server 2017
https://www.microsoft.com/pl-pl/sql-server/sql-server-2017

Windows Server 2016
https://www.microsoft.com/pl-pl/cloud-platform/windows-server

Obejrzyj relację z konferencji Windows Server Summit
http://aka.ms/WSSummit

Blog dotyczący sytemu Windows Server 2019 Preview
https://azuremarketplace.microsoft.com/pl-pl/marketplace/apps

Blog i cykl filmów poświęconych systemowi Windows Server

Jak wdrażać spójną chmurę hybrydową przy użyciu platformy Azure Stack
https://azure.microsoft.com/pl-pl/overview/hybrid-cloud/
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Dodatkowe zasoby

https://www-ssl.intel.com/content/www/pl/pl/big-data/intel-microsoft-partnership.html
https://www.microsoft.com/pl-pl/cloud-platform/windows-sql-server-2008
https://www.intel.pl/content/www/pl/pl/business/information-technology-in-business-transformation.html
https://www.intel.pl/content/www/pl/pl/business/driving-value-with-it-transformation-paper.html
https://itpeernetwork.intel.com/it-modernization-get-ready/
http://www.intel.com/content/www/pl/pl/processors/xeon/scalable/xeon-scalable-platform.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/intel-select-solutions-overview.html
https://builders.intel.com/datacenter
https://www.microsoft.com/pl-pl/sql-server/sql-server-2017
https://www.microsoft.com/pl-pl/cloud-platform/windows-server
http://aka.ms/WSSummit
https://azuremarketplace.microsoft.com/pl-pl/marketplace/apps
https://blogs.technet.microsoft.com/windowsserver/
https://channel9.msdn.com/Blogs/windowsserver
https://azure.microsoft.com/pl-pl/overview/hybrid-cloud/



