
FME Server Dynamic Engines charakteryzują się podobnymi cechami, które znane
są ze standardowych silników obliczeniowych FME Server. Ich główną różnicą jest
natomiast sposób rozliczania wykonywanych przez nich zadań. W przypadku FME
Server Dynamic Engines płaci się za faktyczny czas pracy FME Server, czyli za
czas kiedy wykonywane są poszczególne zadania i procesy. Podstawową
jednostką rozliczeniową, którą opłacasz w momencie wykupowania pakietu, jest
godzina zegarowa.
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Potrzebujesz bieżącego podglądu na to, ile czasu
zajmują poszczególne procesy? Takie informacje
znajdują się na końcu każdego logu zadania. Poniższy
wycinek pokazuje, że czas pracy procesora to około 25%
pełnego czasu trwania zadania - to wszystko, za co
zapłacisz.

W przypadku dodatkowych pytań skontaktuj się z nami fme@globema.pl

Korzystaj z pełnej mocy obliczeniowej FME Server
Płać jedynie za czas pracy i wykorzystanie CPU

http://globema.pl/
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Dzięki kombinacji silników dynamicznych, kolejek zadań oraz Rest API, w znaczący
sposób wpłyniesz na poprawę integracji Twoich aplikacji korporacyjnych zbudowanych
na podstawie FME Server Apps, zwiększysz również wydajność swojego serwera w
przypadku przetwarzania równoległego.

W przypadku dodatkowych pytań skontaktuj się z nami fme@globema.pl

Korzystaj z pełnej mocy obliczeniowej FME Server
Płać jedynie za czas pracy i wykorzystanie CPU

W JAKI SPOSÓB 
NAJLEPIEJ WYKORZYSTAĆ 

FME SERVER DYNAMIC ENGINES

Obsługa szczytowych
przepływów pracy

Migracja danych 
/ Procesy Big Data

Obsługa FME Server Apps IoT / Streaming danych

http://globema.pl/
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Korzystaj z pełnej mocy obliczeniowej FME Server
Płać jedynie za czas pracy i wykorzystanie CPU

Liczba dynamicznych silników, którą możesz dodać do swojego Serwera FME jest...
nieogarniczona. Jednak zanim dodasz 100 nowych silników, oceń możliwości podzespołów
hardware'u, którgo używasz. Na co warto zwrócić szczególną uwagę? 
Parametry procesora i dostępną pamięć RAM

Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia pracy z Dynamic Engines jest posiadanie standardowej
licencji FME Server. Dobrym sposobem na przetestowanie czy Twój FME Server w wersji
onPremise będzie w stanie odpowiednio szybko przetwarzać procesy przy pomocy silników
dynamicznych jest wykorzystanie 100 darmowych godzin próbnych. Jeśli tylko korzystasz z
FME Server 2020.1, taka opcja jest dla Ciebie możliwa! 

Posiadasz instancję  FME Server, w środowisku chmurowym, Google Market Place lub Azure?
Potrzebujesz dodatkowej mocy obliczeniowej, ale nie chcesz ponosić kosztów związanych z
zakupem klasycznego FME Server? Nic straconego! FME Server Dynamic Engines są również
dostępne na wszystkich ww. platformach.

W przypadku dodatkowych pytań skontaktuj się z nami fme@globema.pl

A CO JEŚLI KORZYSTAM ZE STARSZEJ WERSJI FME SERVER ?

Na to pytanie też mamy odpowiedź. Pobierz wersję demo najnowszej edycji
oprogramowania lub skontaktuj się z nami bezpośrednio. Wspólnie znajdziemy
najlepsze rozwiązanie.

http://globema.pl/
https://fme.globema.pl/pobierz/
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Korzystaj z pełnej mocy obliczeniowej FME Server
Płać jedynie za czas pracy i wykorzystanie CPU

Cena
pakietu

Liczba godzin pracy
CPU do wykorzystania

€5 000

€15 000

€20 000

3 500

22 000

35 000

€10 000 7 500

13 500

Koszt pracy jednej
godziny CPU

€50 000

W przypadku dodatkowych pytań skontaktuj się z nami fme@globema.pl

€25 000

€75 000

€100 000

100 000

250 000

1 000 000

€1.50

€1.30

€1.10

€0.90

€0.70

€0.50

€0.30

€0.10

http://globema.pl/

