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CONECTE MAIS
Soluções HPE de pequenas empresas para implantação de pequenos escritórios

Como as soluções de implantação de
pequenos escritórios na nuvem híbrida
e no local ajudam você a se conectar?
• Aprimore a experiência do cliente com
acesso a Wi-Fi que atrai visitas ao
local, habilita interações centradas no
aplicativo e capacita associados com
informações na palma da mão.
• Melhore a produtividade com acesso
por Wi-Fi rápido e seguro, e melhor
desempenho do aplicativo.

FORNEÇA MAIS DAQUILO
QUE OS CLIENTES DESEJAM
Como qualquer empresa, seja um local único
ou com várias filiais, você procura maneiras
de se conectar mais com seus clientes,
para que eles voltem sempre. Isso começa
com a oferta de Wi-Fi rápido, para que
os clientes possam usar seus dispositivos
para permanecer conectados enquanto
esperam ou fazem compras. Também pode
incluir o fornecimento de serviços no local
habilitados para aplicativos e a conexão
de associados ou provedores com acesso
instantâneo e seguro a dados e arquivos de
dispositivos móveis.
Parece complicado e custoso? Mas não
precisa ser assim. As Soluções HPE de
pequenas empresas para implantação
de pequenos escritórios são soluções
completas e validadas que incluem
computação, armazenamento, pontos de
acesso Wi-Fi (PAs), redes e serviços —
eliminando a necessidade de selecionar,
validar, configurar e dimensionar a TI

do zero, facilitando a configuração e o
gerenciamento. Você pode adicionar
armazenamento facilmente com o
armazenamento opcional conectado à rede
HPE StoreEasy ou o sistema de backup em
disco removível HPE RDX.
Esses pacotes completos de soluções
reúnem o desempenho, o gerenciamento,
a confiabilidade e a segurança dos
servidores HPE ProLiant Gen10, equipados
com processadores Intel®, com PAs Wi-Fi
sem fio Aruba confiáveis e econômicos
e rede com fio com ferramentas de
gerenciamento inteligente, armazenamento
HPE StoreEasy ou Sistema de backup em
disco removível RDX e a tranquilidade do
HPE Foundation Care.
Além disso, as Soluções HPE de pequenas
empresas para implantação de pequenos
escritórios podem convergir várias funções
— como virtualização, armazenamento e
backup — em um único servidor, para uma
solução de TI simples, segura e acessível de
escritório em uma caixa.
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Consuma a TI com previsibilidade
Você precisa de acesso econômico a
uma tecnologia superior, mas de um
jeito que economize dinheiro e ajude
você a ser mais eficiente. HPE Financial
Services possibilita o consumo de TI,
com baixos pagamentos mensais por
meio da assinatura flexível.

Em resumo, as Soluções HPE de pequenas
empresas para implantação de pequenos
escritórios permitem que você se concentre
na conexão com os clientes — não na TI.

Evolua facilmente para a nuvem
híbrida
A Solução HPE Small Office Deployment
pode ser facilmente estendida para
uma nuvem híbrida com os serviços na
nuvem do Microsoft Azure ou de um
provedor de serviços gerenciados.

As soluções HPE de pequenas empresas
para implantação de pequenos escritórios
são um balcão único para soluções prontas
para uso, incluindo hardware, software,
serviços e as opções HPE ProLiant mais
vendidas. Elas se baseiam nos servidores
HPE ProLiant Gen10 que são testados,
otimizados e validados para casos de uso
de nuvem híbrida e no local com Windows
Server 2019 e serviços de nuvem Microsoft
Azure. Elas também foram projetadas para
ter baixo custo e tornar a TI mais acessível e
mais fácil de consumir.1
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 s ofertas HPE para pequenas empresas
A
são lançadas regionalmente como “Smart
Buy Express Offers” nos EUA e no Canadá,
“Top Value Offers” na Europa e “Intelligent
Buy Offers” na Ásia-Pacífico e no Japão.
 om base em testes de invasão de cibersegurança
C
conduzidos por empresa externa de segurança
nos servidores HPE Gen10 e três grandes
concorrentes de servidores, setembro de 2019.

Nossos parceiros de soluções

Tome a decisão de compra certa.
Entre em contato com nossos especialistas
em pré-venda.

TENHA MAIS DE TUDO

HPE ProLiant Gen10
Proteja-se contra ataques e se recupere
rapidamente do tempo de inatividade com
os recursos de segurança integrados que
tornam o HPE ProLiant Gen10 o servidor
padrão do setor mais seguro do mundo.2
A inteligência automatizada reduz o tempo e
as habilidades necessárias para implantação
e gerenciamento, incluindo o HPE Rapid
Setup, um utilitário de instalação simples e
guiada que reduz o tempo de configuração
e a chance de erros.
Armazenamento HPE StoreEasy
Obtenha o armazenamento de arquivos
flexível, eficiente e confiável que oferece
um espaço centralizado fácil de gerenciar
para guardar com segurança documentos,
imagens, arquivos de áudio e vídeo.
O HPE StoreEasy 1460 aprimora
a capacidade utilizável, simplifica o
gerenciamento e ajuda a proteger ativos
digitais valiosos.

Sistema de backup em disco removível
HPE RDX
O Sistema de backup em disco removível
HPE RDX é uma solução confiável de
backup e recuperação baseada em
disco, com portabilidade incomparável,
recuperação rápida e fácil integração às
Soluções HPE de pequenas empresas
para arquivamento e backup.
Aruba Instant On
Os PAs Instant On da Aruba oferecem
desempenho ultrarrápido e segurança
integrada, ideais para os aplicativos e
dispositivos prontos para os negócios de
hoje — não importa por onde você circule.
Além disso, um aplicativo móvel fácil de usar
coloca você em funcionamento em minutos.
HPE Pointnext Services
HPE Pointnext Services possui o
conhecimento necessário para ajudá-lo a
simplificar as operações e ampliar e educar
com facilidade a equipe de TI, ajudando-os
a fazer mais com menos. Uma variedade de
ofertas, como o HPE Foundation Care and
Education Services, pode ajudar a reduzir o
tempo gasto em tarefas operacionais e, ao
mesmo tempo, melhorar a confiabilidade da
TI, permitindo que você se concentre nos
objetivos de negócios.

DÊ O SEU MELHOR
Com a sua escolha de configurações
otimizadas, baseadas nos servidores em
torre ou rack HPE ProLiant com Windows
Server, você pode fornecer aos clientes
mais do que eles desejam. Entre em contato
com o representante de vendas da HPE ou
o Parceiro de canal autorizado para saber
mais hoje.
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