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A infraestrutura de armazenamento é um investimento.
Um investimento de que sua empresa depende hoje para
sustentar o amanhã. E conforme as demandas de seus
aplicativos aumentam, esse investimento precisa dar
retorno sem sofrimento no futuro.
Uma experiência de propriedade única
para armazenamento de ponta
Sabemos que você está cansado de lidar com as surpresas desagradáveis que acompanham
o armazenamento: paralisações não planejadas, upgrades em larga escala, um preço para
cada recurso, além de promessas de marketing que não são cumpridas. Por isso, facilitamos
a sua mudança para uma experiência de armazenamento extremamente mais simples, sem
dores de cabeça. Uma experiência que continua simples, mesmo quando o seu negócio
cresce e as necessidades evoluem.

Sem upgrades em larga escala
Software com tudo incluso
Garantia de 100%
de disponibilidade

Atualizações sem
interrupção

Garantia HPE
Store More
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Com o Armazenamento atemporal para HPE Primera e o Serviço HPE Technology
Refresh, você tem uma experiência de propriedade all-flash que proporciona proteção de
investimentos para as interrupções dos upgrades em larga escala que acontecem mais
para frente.
Serviço HPE Technology Refresh
O Armazenamento atemporal para HPE Primera oferece a você a oportunidade de assinar
o novo Serviço HPE Technology Refresh com o seu novo array all-flash, somando-se aos
serviços de suporte flexíveis da HPE Pointnext — Serviço HPE Proactive Care, Serviço
HPE Proactive Care Advanced ou Serviço HPE Datacenter Care. Enquanto você
permanecer assinante do Serviço HPE Technology Refresh com seu array all-flash HPE
Primera, protegeremos seu investimento em HPE Primera proporcionando uma atualização
de tecnologia de armazenamento sem interrupções a cada três anos.1
O que significa que você terá upgrades do sistema com as últimas tecnologias disponíveis,
incluindo todos os dispositivos de hardware e software de suporte necessários, instalados
sem nenhuma interrupção. Isso não só permite que você mantenha a previsibilidade dos
custos de armazenamento e elimine os ciclos periódicos de compra de armazenamento,
mas também acabe com as intermináveis e onerosas atividades de remover e substituir.
Este novo modelo de propriedade traz benefícios abrangentes, que se aplicam não apenas
para as compras iniciais, mas também para a propriedade continuada de armazenamento.
Sem upgrades em larga escala
Com o Serviço HPE Technology Refresh, você pode esquecer dos ciclos de interrupção e alto
custo para remover e substituir a plataforma. Seus arrays HPE Primera evoluem facilmente
com os seus negócios. O valor do seu armazenamento em flash é protegido por meio de
simples atualizações de hardware e software — juntamente com o aumento de desempenho
e capacidade sem interrupções em todo o portfólio.
Além de diminuir o custo total de propriedade do armazenamento, o Serviço HPE
Technology Refresh confere previsibilidade aos custos de armazenamento e atenua as
eternas preocupações com a obsolescência da tecnologia. Você tem um caminho de
atualizações simples e sem interrupções para a expansão de recursos. Acabe com os ciclos
de compra de armazenamento tradicionais para manter seu armazenamento moderno e
faça isso sem os tradicionais upgrades em larga escala.

1

 ferta válida apenas enquanto os componentes
O
do sistema não chegarem ao término da vida
útil do serviço. Outros termos e condições
se aplicam. Fale com seu representante
de vendas para obter mais detalhes.

Garantia de 100% de disponibilidade
A disponibilidade dos aplicativos é mais importante hoje do que nunca. A perda de acesso
aos dados gera perda de tempo e dinheiro. Você precisa de um armazenamento altamente
disponível que garanta disponibilidade para seus aplicativos de missão crítica. Você precisa
de um armazenamento que elimine o inesperado.
Se você tiver menos de 100% de disponibilidade, a Hewlett Packard Enterprise trabalhará
com você para resolver o problema e oferecerá crédito financeiro para compras futuras de
produtos HPE Primera. É simples assim.
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Software com tudo incluso
Libere todo o potencial do HPE Primera com nossa estrutura de licenciamento de software
com tudo incluso. Tenha acesso a todos os recursos e aprimoramentos do sistema
operacional, incluindo HPE InfoSight, sem nenhum custo adicional.
Garantia HPE Store More
As tecnologias de compactação do HPE Primera impactam a economia do flash e ajudam
você a tirar o máximo da capacidade de flash do seu sistema, ao mesmo tempo em que
melhoram a durabilidade da mídia.
Com a HPE, armazene mais dados por terabyte de capacidade e obtenha mais por menos
com eficiência geral melhor. Tudo isso com taxas de compactação garantidas para suas
cargas de trabalho. É simples assim.

Obtenha valor contínuo dos seus investimentos em all-flash
O Armazenamento atemporal para HPE Primera transforma e prepara a experiência de
propriedade de armazenamento para o futuro. Você não precisa mais se preocupar com a
compra, o gerenciamento e a atualização de seus sistemas de armazenamento, nem com
as interrupções dos upgrades em larga escala. Agora, você pode se concentrar em gerar
inovação para impulsionar o avanço de seus negócios.

Saiba mais em

hpe.com/storage/hpeprimera
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