
Förbestämda 
leasingavtal med 
fastställda priser 
och betalningar 

Osäkra 
inkomster 
både på kort 
och lång sikt

Vanligen outsourcade 
lösningar som ger 
kunden begränsat 
inflytande

Uppgraderingar 
genomförs vid 
behov utan nya 
användaravtal

Arbetskrävande 
lösning som binder 
upp värdefull tid 
för IT-teamet

Fasta 
kapacitetsnivåer 
och längre 
säljcykler

Publika moln försvårar 
regel-efterlevnad och 
kontroll eftersom servrarna 
inte finns på plats 

Ansvaret för 
återanvändning, återvinning 
och avyttring av resurser 
åligger partnern

Risken att fastna 
med ineffektiv 
utrustning framöver

Avlastar företagets 
IT-avdelning, som 

kan fokusera mer på 
affärsverksamheten

Snabba 
kapacitetsökningar 

ger kortare säljcykler 
för uppgraderingar 

Konsumtionsbetalning 
anpassad efter verklig 

förbrukning ger korrekta 
och transparenta kostnader

Långsiktigt 
förutsägbara 

inkomster i 
upp till 5 år

Med infrastruktur 
on-premise har kunderna 

större kontroll över 
säkerhet och integritet

Mindre slöseri med 
IT-resurser genom cirkulär 
ekonomi - återanvändning, 
renovering och återvinning 

står HPE för

Drivs av partner 
men det är 

företaget som 
själv har kontrollen

Kunderna knyts till 
lösningen - större 

sannolikhet för mer 
långvariga intäkter

Tillgång till den senaste 
tekniken och de 

senaste innovationerna 
med HPE Pointnext

Vad är konsumtionsbaserrad IT?

Traditionell IT

Företaget köper dyrbar 
IT-utrustning som de 
både måste installera 
och hantera.

Komsumtions-IT                                                 

IT-resurser som är skalbara 
allt efter företagets behov 
och som man betalar för 

efter utnyttjandegrad.

Vilka är fördelarna 
för partners?

Varför ska du välja 
Tech Data för HPE?

Ett företag med 
stor erfarenhet av 

molntjänster som kan 
erbjuder StreamOne för 

tillgång till ett stort antal 
molnlösningar inkl. AWS, 

Azure och Google

Bättre ROI från 
Tech Data till 
partner och 

slutanvändare

Tech-as-a-service, 
som ger tillgång till 

hela vår portfölj 
med lösningar mot 
månadsbetalning  

traditionell IT
jämfört med

Konsumtionsbaserad IT 

Den moderna världen är nästan 
helt baserad på förbrukning. Allt från 

streamingtjänster till telefonabonnemang 
är on-demand, så varför gäller inte 

detsamma för företag?

Med en konsumtionsmodell som 
HPE GreenLake kan partner hjälpa företag att 

migrera från traditionell IT-infrastruktur till 
en IT-struktur de kan hantera på sina egna villkor.

Vilka är fördelarna 
för användare?

Ta reda på mer om HPE GreenLake 
och konsumtions-IT med Tech Data 

på vår portal för GreenLake


