Opis rozwiązania

Znajdź swój brzeg
Kompleksowe rozwiązania dla brzegu sprzedaży detalicznej od firmy Dell Technologies

Sprzedaż detaliczna

Więcej niż ½
danych firmowych w 2022 roku
będzie tworzona i przetwarzana
poza centrum przetwarzania
danych lub chmurą1

75,44 mld
Przewidywana liczba urządzeń
połączonych z Internetem
rzeczy (IoT) na całym świecie
w roku 20252

Firmy prowadzące sprzedaż detaliczną obsługują olbrzymie ilości danych
przypływające z urządzeń brzegowych, takich jak: czujniki w sklepach lub centrach
dystrybucji, systemy śledzenia sieci komórkowych i Wi-Fi, aplikacje mobilne,
które targetują reklamy na podstawie geolokalizacji, kamery wideo, układy
RFID i terminale do punktów sprzedaży (POS). Ten oparty na danych krajobraz
przedstawia ekscytujące możliwości. Dzięki wiedzy zawartej w danych IoT
sprzedawcy detaliczni mogą optymalizować logistykę łańcucha dostaw, poprawić
wrażenia klientów i zapewnić efektywność na dużą skalę.
W celu zminimalizowania opóźnień w wysyłaniu danych i kosztów przepustowości
sprzedawcy detaliczni przenoszą aplikacje i zasoby obliczeniowe z chmury
i głównych centrów przetwarzania danych na brzeg. Ten proces niesie ze sobą
szereg szczególnych wyzwań. Tradycyjne rozwiązania sprzętowe centrów
przetwarzania danych są przeznaczone do centrów przetwarzania danych, a nie
do lokalizacji sprzedaży detalicznej, gdzie ilość miejsca może być ograniczona.
Inne problemy na brzegu obejmują zasoby pomocy technicznej na miejscu,
niezgodności między nowymi i starymi technologiami, nieoptymalne warunki pracy
i wyzwania związane z bezpieczeństwem w postaci cyberataków lub ransomware.
Aby sprostać tym wyzwaniom, sprzedawcy detaliczni potrzebują rozwiązań
zaprojektowanych z myślą o zoptymalizowaniu gromadzenia i analizowania
danych na brzegu. Firma Dell Technologies oferuje ujednoliconą rodzinę
platform zoptymalizowanych dla brzegu, które zapewniają spójne podejście
do wdrażania sprzętu i aplikacji oraz zarządzania infrastrukturą i danymi. Ten
opis przybliża najważniejsze oferty portfolio, ze szczególnym uwzględnieniem
nowych serwerów Dell EMC PowerEdge XE2420.

70%
procesów zaplecza w firmach
z branży detalicznej i produktów
konsumenckich nie zostało
zautomatyzowanych3
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Sprawdzone sposoby wdrażania i zarządzania serwerami
Dell EMC PowerEdge na potrzeby rozwiązań brzegowych
Ponieważ wdrożenia brzegowe często odbywają się w odległych
lokalizacjach, daleko poza kontrolowanym środowiskiem centrum
przetwarzania danych, kluczowe znaczenie ma stosowanie sprawdzonych
sposobów postępowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ścisłego
monitorowania podczas wdrażania i konfigurowania rozwiązań PowerEdge.
• Z punktu widzenia bezpieczeństwa sprawdzone sposoby obejmują
uruchomienie kontrolera cyklu eksploatacji (LC) firmy Dell, aby zapewnić, że
oprogramowanie wewnętrzne i system BIOS są aktualne, a także włączenie
trybu blokowania systemu w celu uniknięcia nieautoryzowanych zmian.
• W kwestii zarządzania, konfigurowanie dostępu zdalnego i alertów
za pośrednictwem kontrolera iDRAC9 i dostępu opartego na rolach
poprzez oprogramowanie OpenManage zapewnia upoważnionym
administratorom wydajne narzędzia do wykrywania i zapobiegania
problemom i potencjalnym zagrożeniom. Obejmują one możliwość
monitorowania środowisk serwerów na wielu urządzeniach za pomocą
oprogramowania OpenManage Enterprise lub OpenManage Mobile,
integracje z oprogramowaniem VMware vCenter® i Microsoft Systems
Center oraz narzędzia do monitorowania w celu wykrywania uszkodzeń
najważniejszego sprzętu i innych problemów z serwerami.

Sprawdzone sposoby postępowania w firmach z
branży detalicznej na brzegu
W przypadku sprzedawców detalicznych dane pochodzą
z trzech podstawowych źródeł: online, ze sklepu i z łańcucha
dostaw. Przestrzeń online jest obsługiwana przez chmurę
i główne centra przetwarzania danych i nie wykonuje
interakcji z brzegiem. To sprawia, że sklepy i łańcuchy
dostaw to idealne miejsca na optymalizację przez
technologie brzegowe.

W sklepie
• Tworzenie jednolitych wrażeń klientów:
ujednolicenie wrażeń klientów w sklepie i online
(np. umożliwienie klientom kupowania produktów
online, ale odbiór lub zwrot w fizycznej lokalizacji)
wymaga zsynchronizowanych źródeł danych
i aplikacji, niezależnie od lokalizacji transakcji.
• Na przykład urządzenia brzegowe, takie jak
sterowane przez aplikacje skrytki odbioru, skanery
pracowników i scentralizowane bazy danych
inwentaryzacji, muszą komunikować się
i aktualizować dane w czasie rzeczywistym.
• Korzystanie z czujników w celu usprawnienia
procesów w sklepie: może to obejmować wszystko,
począwszy od czujników półek, które śledzą inwentarz
na hali, przez pasywne etykiety RFID, które śledzą
stan zapasów lub interakcje z klientem, do czujników
lub kamer wideo w supermarkecie, które śledzą. jak
szybko poruszają się kolejki.
• Korzystając z danych generowanych przez czujniki,
sprzedawcy detaliczni mogą analizować wzorce
i wykorzystywać informacje w celu usprawnienia
bieżących procesów (np. wysyłania większej liczby
pracowników do kas w godzinach największego
ruchu).
• Idąc krok dalej z analizą, firmy mogą tworzyć
modele uczenia maszynowego, które generują
rekomendacje — na przykład powiadamiają firmę,
gdy nadszedł czas na przeniesienie towarów
z centrum dystrybucji do sklepu na podstawie
wcześniejszych wzorców konsumpcji.
• Korzystanie z nadzoru wideo w celu
wykrywania wzorców i optymalizacji wydajności
pracowników: Te dane wideo zapewniają firmom
narzędzia potrzebne do analizowania natężenia
ruchu pieszego w kilku lokalizacjach lub w zakresie
interakcji klientów z produktami w sklepie. Badając
ruchy i wzorce pracowników, sprzedawcy detaliczni
mogą zoptymalizować wydajność na hali sklepowej.
• Korzystanie z danych finansowych i biznesowych:
każda transakcja klienta generuje dane: Ile wydali?
W jakiej lokalizacji dokonali zakupu? Co kupili? Czy
korzystali z karty kredytowej sklepu lub kuponów albo
wzięli udział w programie lojalnościowym? Wszystkie
te dane POS mogą być wykorzystane w celu lepszego
przewidywania i poprawiania przyszłych doświadczeń
zakupowych.
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Z łańcucha dostaw
• Zdalne monitorowanie: czujniki lub etykiety RFID
w magazynie mogą pomóc firmom monitorować czas
dostawy, sprawdzać, czy sprzęt działa z maksymalną
wydajnością, a także wykrywać optymalizacje, takie
jak dostępne punkty załadunkowe.
• Zwiększona automatyzacja lub efektywność
robotów: śledzenie lokalizacji urządzeń
zautomatyzowanych za pomocą technologii RFID lub
innych elementów umożliwia firmom tworzenie modeli,
które weryfikują lokalizację urządzenia w magazynie,
a następnie przydzielają odpowiednie zadania.
• Optymalizacja transportu: korzystając z danych
GPS, sprzedawcy detaliczni mogą śledzić trasy
obierane przez ciężarówki dostawcze i optymalizować
te trasy lub lepiej przewidywać, kiedy produkty zostaną
dostarczone do fizycznych lokalizacji.
• Ochrona łatwo psujących się towarów: sprzedawcy
detaliczni mogą używać czujników wewnątrz
zamrażarek i chłodziarek, aby regulować temperaturę
i zapobiegać psuciu się żywności. W coraz większym
stopniu sprzedawcy detaliczni oddalają się od modelu,
który obejmuje interwencję człowieka (np. kierownik
otrzymujący powiadomienie o nieprawidłowych
temperaturach i ręcznie rozwiązujący problem),
na rzecz bardziej zautomatyzowanego procesu,
w którym modele uczenia maszynowego pomagają
w aktywowaniu zestawu reguł do rozwiązywania
problemów.

Portfolio Dell EMC obejmuje
rozwiązania dopasowane do
wszystkich potrzeb — od rdzenia
przez chmurę do brzegu
iDRAC9 Datacenter
Nowa licencja Datacenter dla iDRAC9 obejmuje
streaming danych telemetrycznych, skanowanie
systemu BIOS w czasie rzeczywistym, automatyczne
rejestrowanie i odnawianie certyfikatów SSL oraz
ulepszone zarządzanie temperaturą.
Dell EMC PowerEdge XR2
Tradycyjnie dział IT decyduje o zakupie serwerów,
natomiast dział OT jest właścicielem wszystkiego poza
centrum przetwarzania danych. Serwer Dell EMC
PowerEdge XR2 zmienia zasady poprzez platformę,
z której mogą korzystać obydwa działy. Kompaktowe
rozwiązanie, zbudowane od podstaw z myślą o trudnych
warunkach, jest odporne na temperaturę i wstrząsy,
a ponadto nie zajmuje wiele miejsca.

5 najważniejszych zagadnień dotyczących sprzedawców detalicznych na brzegu
Aby wdrożyć te sprawdzone sposoby postępowania, sprzedawcy detaliczni potrzebują rozwiązania obliczeniowego
z odpowiednią kombinacją elastyczności, mocy, pojemności pamięci masowej, operatywności i trwałości. Poniższa tabela
przedstawia sposób, w jaki serwer Dell EMC PowerEdge XE2420 z procesorem firmy Intel spełnia te wymagania.
Wymagania dla sprzedawców detalicznych z
infrastrukturą na brzegu

Jak serwer Dell EMC PowerEdge XE2420
zaspokaja te potrzeby

W jaki sposób sprzedawcy detaliczni mogą
czerpać korzyści

1. Niewielkie rozmiary: sprzedawcy detaliczni
potrzebują niewielkiego, wydajnego rozwiązania,
które nie zajmuje cennej powierzchni na hali
sklepowej i mieści się w istniejącej przestrzeni,
takiej jak pojedyncza szafa serwerowa

Obudowa o wysokości 2U o niewielkiej
głębokości (600 mm) mieści się w małych
obszarach i istniejącej architekturze IT

Oszczędność kosztów zasilania i chłodzenia
oraz uniknięcie kosztownej rozbudowy IT dzięki
zagęszczonemu, elastycznemu rozwiązaniu
obliczeniowemu

2. Zasilanie: rozwiązanie brzegowe dla sprzedaży
detalicznej musi mieć wystarczającą liczbę
akceleratorów do obsługi zaawansowanych analiz
i trenowania algorytmów uczenia maszynowego
oraz inferencji

Obsługa maksymalnie czterech akceleratorów
w celu uzyskania wysokiej wydajności

Zwiększenie zwrotu z inwestycji dzięki
wydajnemu rozwiązaniu, które zapewnia
dostęp do wiedzy potrzebnej do innowacji
i optymalizacji

3. Duża pojemność pamięci masowej:
ogromne ilości danych generowane przez
klientów lub magazyny wymagają ogromnej
ilości pamięci masowej

Serwer PowerEdge XE2420 można
skonfigurować do 92 TB pamięci masowej

Zwiększenie zagęszczenia centrum
przetwarzania danych i spełnienie wysokich
wymagań dotyczących pamięci masowej

4. Łatwe serwisowanie i konserwacja:
sprzedawcy detaliczni potrzebują rozwiązania,
do którego technicy będą mieli łatwy dostęp
i możliwość obsługi, nawet w mniejszych
pomieszczeniach lub w ramach infrastruktury,
która nie jest zoptymalizowana pod kątem
technologii brzegowych

Dostępność do we/wy i zasilania z przodu

Łatwy dostęp do sprzętu nawet w ciasnych lub
ograniczonych środowiskach

5. Wytrzymałość: sprzedawcy detaliczni
potrzebują wydajnego rozwiązania, które może
wytrzymać trudne warunki — zarówno w szafie
na zapleczu sklepu, jak i w dużym magazynie
z ograniczoną kontrolą klimatu

Zwiększona odporność na temperatury podczas
pracy (od 5° do 40° C), opcjonalna, filtrująca
ramka zabezpieczająca urządzenia w zapylonych
środowiskach oraz certyfikat Network EquipmentBuilding System (NEBS) poziomu 1

Oszczędność kosztów napraw i konserwacji
dzięki rozwiązaniu zoptymalizowanemu pod
kątem trudnych warunków brzegowych

Ponadto sprzedawcy detaliczni potrzebują rozwiązania, które:
• szybko dostarczy dane — zwłaszcza dane wideo do celów nadzoru lub zabezpieczeń wizualnych,
• może być skonfigurowane do szybkiego reagowania na zmiany wymagań klientów,
• ochroni dane przed złośliwymi podmiotami.
Spełniający te oczekiwania serwer Dell EMC PowerEdge XE2420 to system o niskim opóźnieniu, który zapewnia szybką
obsługę sieci i wysoką przepustowość sieci (od 1–100 GbE), obsługuje wiele konfiguracji akceleratorów i pamięci
masowej, a także korzysta z funkcji skanowania systemu BIOS w czasie rzeczywistym z licencją iDRAC9 Datacenter.

Zastosowania na
brzegu
•
•
•
•
•

Inteligentne sklepy
Nadzór
Oddział w pudełku
Zabezpieczenia wizualne
Śledzenie zasobów
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Korzystaj ze zoptymalizowanej infrastruktury z
rozwiązaniami zaprojektowanymi z myślą
o brzegu
Dzięki zgromadzonym na brzegu danych sprzedawcy
detaliczni mogą analizować kluczowe wskaźniki
i wykorzystywać tę wiedzę w celu zoptymalizowania
działania, dostosowując wrażenia w sklepie do potrzeb
indywidualnych klientów i optymalizując logistykę łańcucha
dostaw. Jednak aby wdrożyć te innowacje, potrzebują
oni sprzętu, który został zaprojektowany z myślą o mocy,
szybkości, elastyczności i bezpieczeństwie na brzegu.
Firma Dell Technologies oferuje pełne portfolio rozwiązań,
które zaspokajają potrzeby w zakresie zasobów
obliczeniowych, sieciowych i pamięci masowej sprzedawców
detalicznych działających na brzegu. Dzięki serwerom
Dell EMC PowerEdge XE2420 i oprogramowaniu do
zarządzania iDRAC9 organizacje mogą zwiększyć zwrot
z inwestycji, obniżyć całkowity koszt użytkowania i chronić
cenne dane. Od brzegu przez chmurę do głównego centrum
przetwarzania danych, firma Dell Technologies ułatwia
firmom rozwój.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób
rozwiązania firmy Dell Technologies mogą pomóc
Twojej firmie uzyskać przewagę, odwiedź stronę
https://www.delltechnologies.com/en-us/servers/specialtyservers/PowerEdge-XE-Servers.

Intel i Dell Technologies:
współpraca w celu tworzenia kompleksowych
rozwiązań dla brzegu
Firma Intel obsługuje szeroką gamę środowisk
sprzedaży detalicznej dzięki nowatorskim
rozwiązaniom: od technologii AI, które pomagają
firmom zrozumieć zachowania klientów, do platformy
Intel Responsive Retail Platform, która używa analizy
w celu poprawy efektywności pracowników działu
sprzedaży, obniżenia kosztów i poprawy wrażeń
klientów. Firma Intel koncentruje się na rewolucji
sprzedaży detalicznej, aby zapewnić bogatsze
doświadczenia klientów, bardziej wydajne zarządzanie
łańcuchem dostaw i ulepszone analizy sprzedaży
detalicznej. Możliwość wykonywania różnych obciążeń
roboczych w sprzedaży detalicznej i korzystania
z narzędzi w celu uzyskania dodatkowej wiedzy
w połączeniu z serwerami Dell EMC PowerEdge
XE2420 ułatwia klientom wykorzystanie najnowszych
możliwości od zaufanych partnerów na brzegu: firm
Dell Technologies i Intel.

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2018-12-03-gartner-says-the-future-of-it-infrastructure-is-always-on-always-available-everywhere
https://www.statista.com/statistics/471264/iot-number-of-connected-devices-worldwide/
3
https://www.digitalistmag.com/customer-experience/2019/03/25/creating-intelligent-enterprise-in-retail-part-2-ai-rpa-future-store-06197260
1
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Więcej informacji
o rozwiązaniach
brzegowych firmy
Dell EMC]

Skontaktuj się z ekspertem
firmy Dell Technologies

Zobacz więcej zasobów
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