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Opslaginfrastructuur is een investering. Een investering
die u vandaag doet, voor morgen. En naarmate de druk
op uw applicaties toeneemt, moet die investering zich
steeds meer gaan bewijzen.
Een unieke ownership experience voor high-end storage
We weten dat opslag soms tot onverwachte verrassingen kan leiden, verrassingen
die u liever kwijt dan rijk bent. Denk aan ongeplande downtime, ingrijpende upgrades,
een apart prijskaartje voor elke functie en marketingclaims die ver van de werkelijkheid
af blijken te staan. Wij willen het u gemakkelijk maken om over te stappen op een 'storage
experience' die veel eenvoudiger is en u geen kopzorgen bezorgt. Een ervaring die altijd
even eenvoudig blijft, ook als uw organisatie groeit en andere behoeften krijgt.
Met Timeless Storage voor HPE Primera en HPE Technology Refresh Service beschikt
u over een all-flash ownership experience waarmee u uw investering veiligstelt
en in een later stadium niet te maken krijgt met ingrijpende upgrades.

Geen ingrijpende upgrades
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HPE Technology Refresh Service
Met Timeless Storage voor HPE Primera kunt u een abonnement nemen op de nieuwe
HPE Technology Refresh Service in combinatie met uw nieuwe all-flash array. Daarmee kunt
u rekenen op de flexibele ondersteuningsdiensten van HPE Pointnext: HPE Proactive Care
Service, HPE Proactive Care Advanced Service of HPE Datacenter Care Service. Zolang
u de HPE Technology Refresh Service blijft afnemen bij uw all-flash HPE Primera array
stellen wij uw investering in HPE Primera veilig door u elke drie jaar te voorzien van een nietdisruptieve refresh van uw storagetechnologie.1
Dit wil zeggen dat uw systeem wordt opgewaardeerd met de nieuwste beschikbare
technologie, inclusief alle benodigde ondersteunende hard- en software, geïnstalleerd
zonder ook maar enige onderbreking. Op deze manier blijven uw storagekosten
voorspelbaar en maakt u een einde aan die periodieke aankoopcycli. In één keer complete
systemen vervangen, daar heeft u voortaan geen last meer van. De voordelen van dit model
zijn groot en houden niet alleen verband met uw eerste aanschaf maar ook met het verdere
gebruik.
Geen ingrijpende upgrades
Met de HPE Technology Refresh Service voorkomt u dat uw complete platform in één keer
op de schop moet. Uw HPE Primera arrays groeien eenvoudig met uw organisatie mee.
De waarde van uw flashstorage is veilig met eenvoudige upgrades van hard- en software,
samen met niet-disruptieve performance- en capaciteitsgroei.
De HPE Technology Refresh Service verlaagt uw Total Cost of Ownership voor storage
en maakt uw storagekosten bovendien beter voorspelbaar. Tegelijk weet u zeker
dat u nooit last zult hebben van verouderde technologie. U krijgt een eenvoudig,
niet- disruptief upgradepad dat aansluit op uw resources. Geen traditionele aanschafcycli
meer, geen ingrijpende upgrades die alles op zijn kop zetten.
Gegarandeerd 100% beschikbaarheid
De uptime van applicaties is belangrijker dan ooit. Dataverlies betekent tijdverlies,
en tijd is geld. Wat u nodig heeft, is storage met de allerhoogste beschikbaarheid,
zodat uw bedrijfskritische applicaties operationeel blijven. Wat u nodig heeft,
is storage die geen ruimte laat voor verrassingen.
Als u merkt dat de beschikbaarheid minder is dan 100%, dan zal Hewlett Packard
Enterprise het probleem samen met u oplossen en u een financiële tegemoetkoming doen
die u kunt gebruiken bij een volgende aanschaf van HPE Primera producten.
Zo eenvoudig is het.
1

 anbieding geldig zolang geen enkele
A
systeemcomponent 'end of service life' heeft
bereikt. Overige voorwaarden zijn van toepassing.
Informeer bij uw salesmedewerker naar de details.

All-in software
Benut alle mogelijkheden van HPE Primera met onze all-in softwarelicentiestructuur.
Krijg toegang tot alle functies en verbeteringen in ons besturingssysteem, met inbegrip
van HPE InfoSight, zonder extra kosten.
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HPE Store More Guarantee
HPE Primera comprimeertechnologie verandert het kostenplaatje van flash ingrijpend.
Haal meer uit de flashcapaciteit van uw systeem en verbeter tegelijk de duurzaamheid
van uw flashtechnologie.
Met HPE slaat u meer data per terabyte op en krijgt u meer voor minder geld,
met een betere efficiëntie bovendien. We kunnen de datacompressie voor uw workloads
zelfs garanderen. Zo eenvoudig is het.

Meer voordeel uit uw investering in all-flash
Timeless Storage voor HPE Primera maakt uw storage toekomstbestendig.
U hoeft u niet langer bezig te houden met de aanschaf, het beheer en de upgrade
van uw storagesystemen. Ingrijpende upgrades behoren tot het verleden. Zo houdt u meer
tijd over voor innovatie, voor de dingen die uw organisatie echt vooruit kunnen helpen.

Kijk voor meer informatie op
hpe.com/storage/hpeprimera
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