Resumo da solução

Atualização de tecnologia
HPE

A HPE Financial Services pode ajudar
os clientes a encontrar novas formas de
planear, adquirir, consumir e adaptar os
sistemas de tecnologia necessários para a
transformação da empresa.

Necessidades do cliente:
• Ajuda com os desafios de
infraestrutura de TI.
• Uma estratégia financeira
prudente que permite
atualizações regulares.

Atualização atempada
Tal como a maioria das empresas, tem
provavelmente equipamento de TI nos seus
centros de dados que já tem há mais tempo
do que desejaria, servidores, armazenamento
e dispositivos de rede que já não satisfazem
as suas necessidades atuais nem as do futuro.
Os seus servidores e armazenamento antigos
podem fazer com que não se aperceba de
melhorias significativas no desempenho e
na prestação do serviço, da maior eficiência
energética e do consumo de espaço e
de melhorias que reduzem os requisitos
administrativos. Quer esteja a lidar com
longos ciclos de depreciação ou a tentar
introduzir demasiadas prioridades no seu
orçamento, o adiamento das aquisições de
TI pode significar atrasar benefícios para
a sua empresa. Entretanto os custos de
manutenção dos seus ativos de TI antigos e
os riscos de avaria aumentam, o que acresce
às suas preocupações e desafios orçamentais.
Adquirir novas TI e atualizá-las em três
ou quatro anos pode ser financeiramente
assustador para a maioria das organizações.

Habitualmente essas compras têm de ser
depreciadas ao longo de um período de
cinco a sete anos. Uma atualização mais
cedo pode levar a penalizações orçamentais
e é habitualmente desencorajada pelo
departamento financeiro da sua empresa.
Há uma forma melhor de adquirir e pagar a
infraestrutura de TI de que necessita que não
o prende e que lhe permite manter-se a par
da mudança, que lhe dá acesso às melhores
TI para a sua empresa e que lhe oferece os
resultados financeiros correspondentes.

Financeiramente prudentes
Está na altura de repensar a sua estratégia
de investimento em TI O Programa de
atualização de tecnologia substitui a
propriedade por pagamentos mensais ou
trimestrais previsíveis e proporciona um ciclo
de atualização de rotina mais curto a cada 24
a 48 meses. Pode manter o seu departamento
financeiro contente, manter o controlo das
suas TI e satisfazer melhor as necessidades
do resto da empresa.
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Um caso para a Atualização
da tecnologia HPE
Uma empresa do ramo automóvel inovadora
pretendia um acesso mais atempado a novo
equipamento de TI como um fator essencial
para alcançar os seus objetivos competitivos,
mas não queria comprometer o seu forte
compromisso com a sustentabilidade e a
proteção ambiental. As aplicações e sistemas
de TI orientados para os dados têm sido uma
parte essencial da sua vantagem competitiva.
O Programa de atualização da tecnologia
ajudou-os a encurtar agressivamente os seus
ciclos de atualização de uma forma que é
acessível e sustentável com uma remoção de
TI responsável e segura.

Como é que funciona

• Escolha pagamentos mensais ou trimestrais
e o ciclo de atualização pretendido
• Pague as TI ao longo do tempo e mantenha
disponibilidades financeiras, poupando 10%
a 15% ao longo de 3 ou 4 anos
• Começaremos a planear a sua próxima
atualização 120 dias antes do fim do prazo
Não tem de ficar preso à manutenção
de equipamento antigo e atrasar as sua
atualizações. O Programa de atualização de
tecnologia pode proporcionar uma forma
rentável de atualização regular das suas
TI e aproveitar as novas capacidades para
alcançar os seus objetivos comerciais.

Saiba mais em

hpe.com/hpefinancialservices

• Crie uma disciplina de atualização do centro
de dados programática
• Disponível para todo o Hardware HPE de
computação, armazenamento e redes.
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