Resumo da solução

Serviços HPE Asset
Recovery
Processo flexível e seguro para remoção de
ativos de TI

Os HPE Financial Services podem ajudar
os clientes a encontrar novas maneiras de
planejar, adquirir, consumir e adaptar os
sistemas de tecnologia necessários para a
transformação dos negócios.

À medida que as necessidades de tecnologia
evoluem e mudam, é fundamental ter um
planejamento proativo para remover, com
segurança, ativos que serão descartados.
Mesmo as organizações mais experientes são
desafiadas pelo aumento das preocupações
com questões ambientais e de segurança, um
número crescente de processos de negócios e
uma extensa lista de regulamentos associados
à remoção de sistemas de TI. Esses fatores,
combinados com a pressão para acelerar a
inovação e criar espaço para novas soluções,
podem tornar complexo o planejamento do
ciclo de vida da TI. Se não forem gerenciados
adequadamente, as empresas podem deixar
seus dados vulneráveis a uma grande
variedade de ameaças de segurança.
Uma estratégia de remoção de ativos proativa
pode ajudar a otimizar os aspectos físicos,
financeiros e contratuais da sua tecnologia ao
longo de todo o ciclo de vida da TI.

Parceria com um especialista
Nossos especialistas trabalham com você,
ajudando a gerenciar o processo complexo de
retirada da sua tecnologia de data center de
maneira segura, adequada e ecologicamente
correta. Nosso objetivo é minimizar o
esforço exigido por você para atualizar sua
infraestrutura de TI e permitir que você se
concentre no que é importante: inovação e
estímulo dos negócios.
Oferecemos soluções de recuperação de
ativos de data center que ajudam você
a gerenciar seus ativos de TI de maneira
contínua, em vários locais ao redor do
mundo. Conforme você atualiza servidores,
rede e armazenamento, podemos ajudá-lo a
gerenciar a recuperação de vida útil durante
todo o processo. Também podemos fazer
uma remoção única de ativos não usados,
geralmente para organizações de TI menores
e menos complexas.

Em 2017, os Centros de Renovação de
Tecnologia dos HPE Financial Services
em todo o mundo processaram mais de
18 milhões de quilos de equipamentos
de TI, incluindo 15 milhões de quilos
que foram recondicionados e quase 3
milhões de quilos que foram reciclados
com segurança e protegendo o meio
ambiente.

Recursos dos serviços de
recuperação de ativos
O HPE Asset Recovery oferece um
processo flexível e consistente para remover
equipamentos de TI. Podemos ajudá-lo a criar
um plano personalizado para as necessidades
exclusivas de sua empresa e navegar pelas
leis ambientais e de segurança de dados
aplicáveis.
A HPE Financial Services está comprometida
em manter a credibilidade e a segurança da
sua marca. Fazemos isso por meio de:
• Solicitação de coleta automatizada - portal
do cliente para visibilidade e gerenciamento;
desinstalação, embalagem e envio dos
serviços disponíveis

A segurança de dados é uma parte essencial
de todo processo de retirada de ativos, e a
HPE garante que todas as informações sobre
os sistemas recondicionados e reciclados
sejam completamente removidas. Com base
nos requisitos do cliente, isso é feito de uma
das três formas, seja em seu local, seja em
nossos Centros de Renovação de Tecnologia:
• Apagados por meio de métodos de
erradicação de dados padrão do setor
• Destruídos com desmagnetização de alta
potência (discos rígidos)
• Destruídos com a trituração física de mídia
de gravação (discos rígidos e SSDs)

• Rastreamento e teste de ativos serializados
- prova de destruição de dados em nível de
ativos; relatório de ativos automatizado com
liquidação

Deixe-nos ajudar a otimizar seu processo
de remoção de ativos de TI. Como seu
parceiro, ajudamos você a minimizar o esforço
necessário para atualizar a infraestrutura
de TI quando a empresa exige inovação,
colocando você no controle de uma estratégia
de ciclo de vida de ativos da TI responsável e
sustentável da qual você pode se orgulhar.

• Destruição de dados e reciclagem segura limpeza de dados e destruição de mídia

Saiba mais em

• Logística segura completa - escala global
e consistência; níveis personalizados de
segurança e logística

• Relatórios e liquidação automatizados - valor
real de mercado previsto para ativos; o valor
real do ativo baseado nas necessidades do
cliente

Inscreva-se aqui para receber
atualizações

Destruição segura de dados
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