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Depolama altyapısı bir yatırımdır. İşletmenizin geleceği
desteklemek için bugün güvendiği şey budur.
Uygulamalarınız üzerindeki talepler arttıkça bu yatırımın
geleceğe sorunsuz bir şekilde ulaşması gerekir.
Üst seviye depolama için benzersiz bir sahip olma deneyimi
Depolamayla ilgili tatsız sürprizlerle (planlanmadık kesinti süresi, forklift yükseltmeleri,
her özellik için ayrı bir fiyat) ve sonu gelmeyen pazarlama şikayetleriyle uğraşmaktan
yorulduğunuzu biliyoruz. Bu nedenle daha basit bir depolama deneyimine başınız ağrımadan
radikal bir geçiş yapmanızı kolaylaştırdık. İşletmeniz gelişirken ve değişmeye ihtiyaç duyarken
bile bu deneyim basit kalır.
HPE Primera ve HPE Technology Refresh Service için Zamansız Depolama ile işleri aksatan
forklift yükseltmelerine karşı yatırımı koruyan tamamen flaş bir sahip olma deneyimi elde
etmiş olursunuz.
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HPE Technology Refresh Service
HPE Primera için Zamansız Depolama, HPE Pointnext’ten esnek destek hizmetleri temelinde
yeni tamamen flaş dizinizle yeni HPE Technology Refresh Hizmetine abone olma fırsatını
verir —HPE Proaktif Bakım Hizmeti, HPE Gelişmiş Proaktif Bakım Hizmeti veya
HPE Veri Merkezi Bakım Hizmeti. Tamamen flaş HPE Primera dizinizle HPE Technology
Refresh Hizmetine abone olduğunuz süre boyunca size her üç yılda bir kesintiye uğramayan
bir depolama teknolojisi yenilemesi vererek HPE Primera yatırımınızı koruyacağız.1
Böylece sıfır kesintiyle yüklenen tüm gerekli destekleyici donanım ve yazılımları içeren
en güncel kullanılabilir teknolojilerde sistem yükseltmelerini edinebileceksiniz. Bu hem
depolama maliyetlerinizi tahmin edilebilir düzeyde tutmanıza ve periyodik depolama satın
alım döngülerini ortadan kaldırmanıza yardım eder hem de maliyetli “sök ve değiştir”
işlemlerini sonsuza dek ortadan kaldırabilirsiniz. Bu yeni sahip olma modelinin avantajları
saymakla bitmez. Hem peşin satın alımlarınızda hem de devam eden depolama sahipliğinizde
geçerlidir.
Forklift yükseltmelere son
HPE Technology Refresh Service ile maliyetli ve rahatsız edici platform sökme ve değiştirme
döngülerini unutabilirsiniz. HPE Primera dizileriniz, işletmenizle birlikte kolaylıkla büyür. Flaş
depolama biriminizin değeri, portföyde kesintiye neden olmayan performans ve kapasite
artışının yanı sıra basit donanım ve yazılım yükseltmeleriyle korunmuş olur.
HPE Technology Refresh Service sadece depolama konusunda toplam sahip olma
maliyetinizi düşürmekle kalmaz, aynı zamanda depolama maliyetlerinizde tahmin edilebilirliği
sağlar ve sürekli teknolojik eskime endişelerini hafifletir. Kaynakları ölçeklendirmek için basit
ve kesintiye neden olmayan bir yükseltme yolunu edinmiş olursunuz. Depolama biriminizi
modern durumda tutmak ve bunu geleneksel forklift yükseltmeleri olmadan gerçekleştirmek
için geleneksel depolama birimi satın alım döngülerini ortadan kaldırın.
%100 Kullanılabilirlik Garantisi
Uygulama çalışma süresi bugün hiç olmadığı kadar önem kazandı. Veri erişimini kaybetmek,
para ve zaman kaybı anlamına gelir. Görev açısından kritik uygulamalarınızda çalışma süresini
garanti edecek yüksek düzeyde kullanılabilir depolama birimine ihtiyacınız var. Beklenmeyen
durumları ortadan kaldıran depolamaya ihtiyacınız var.
%100’den az kullanılabilirlik durumu yaşarsanız Hewlett Packard Enterprise, sorunu çözüme
kavuşturmak ve HPE Primera ürünlerinin ileride satın alımında kullanılacak bir finansal kredi
sunmak için sizinle birlikte çalışır. Bu kadar basit.
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 u teklif yalnızca sistemdeki bileşenler, hizmet
B
ömrünün sonuna ulaşana kadar geçerlidir. Diğer
koşullar ve hükümler geçerlidir. Ayrıntıların
tamamı için satış temsilcinize danışın.

Her şey dahil yazılım
HPE Primera’nın tüm potansiyelini her şey dahil yazılım lisanslama yapımızı kullanarak
gün yüzüne çıkarın. HPE InfoSight dahil olmak üzere tüm işletim sistemi özelliklerimize ve
geliştirmelerimize ek maliyet olmadan erişin.
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HPE Store More Guarantee
HPE Primera sıkıştırma teknolojileri flaş ekonomisini değiştirir ve ortam dayanıklılığını
iyileştirirken sisteminizin flaş kapasitesinden en iyi şekilde faydalanmanıza yardım eder.
HPE ile her terabayt kapasite için daha fazla veri depolayın ve daha iyi genel verimlilik ile
daha düşük maliyetle daha fazlasını edinin. Bunu iş yükleriniz için garanti edilen sıkıştırma
oranları ile destekledik. Bu kadar basit.

Tamamen flaş yatırımlarınız için sonsuz değer elde edin
HPE Primera için Zamansız Depolama, depolama sahipliği deneyiminde dönüşüm yaratır
ve gelecekteki değişimlerden etkilenmez. Depolama sistemlerinizi veya sıkıntılı forklift
yükseltmelerinizi satın alma, yönetme ve yükseltme konusunda artık gerilmek zorunda
değilsiniz. İşletmenizi ileriye doğru götürmek için artık inovasyona odaklanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz.
hpe.com/storage/hpeprimera
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