
Sabit ödeme ve 
fiyatlandırma içeren 
önceden tanımlı bir 
kiralama sistemi 

Kısa ve uzun 
vadedeki gelir 
belirsizdir

Çözümler genellikle 
dış kaynaktan tedarik 
edildiğinden, kullanıcının 
kontrol etmesi zordur

Yükseltmeler, kullanıcı 
ile mutabakat 
sağlanmadan, gereksinim 
duyulduğunda yapılır

Değerli BT kaynaklarının 
zamanından çalan emek 
yoğun bir çözüm

Sabit kapasite 
seviyeleri ve daha 
uzun satış döngüleri

Halka açık bulut 
uygulamaları, veri sunucuları 
tesiste olmadığından uyum 
ve kontrol konusunda 
yetersiz kalır 

Varlıkların geri 
dönüşümü, kullanımı 
ve imhası ortağın 
sorumluluğundadır

Gelecekte verimsiz, 
eskimiş ekipmanla 
takılıp kalma riski

BT ekiplerinin 
üzerindeki yükü 

azaltarak iş sonuçlarına 
odaklanılmasını sağlar

Kapasitedeki hızlı 
artışlar, yükseltmeler 

için daha kısa satış 
döngüleri anlamına gelir 

Adil ve şeffaf bir 
maliyetle kullanıma göre 

ayarlanan “kullandığın 
kadar öde” çözümü

5 yılı aşan uzun 
vadede öngörülebilir 

gelir akışı 

Tesis içi altyapılar, 
kullanıcılara güvenlik ve 
gizlilik konusunda daha 

fazla kontrol sağlar

Döngüsel ekonomi sayesinde BT 
atıkları azalır. Yeniden kullanım, 

yenileme ve geri dönüşüm, 
HPE’nin sorumluluğundadır

Onlar adına 
işletilse de kontrol 
müşterilerde kalır

Müşterilerin tek bir çözüme 
bağlanması, dolayısıyla 

uzun vadeli gelir fırsatlarının 
daha fazla olması

HPE Pointnext ile 
en son yenilik ve 

teknolojilere erişim

Nedir?

Geleneksel BT

Şirketler, BT 
ekipmanlarını önceden 
alır ve ardından kurulum 
ve bakımla uğraşır.

Tüketim Tabanlı BT                                                 

Basit bir “kullandığın kadar 
öde” sistemiyle işletmelerin 

gereksinimlerine göre 
ölçeklenebilen BT kaynakları.

Ortaklar için 
faydaları nelerdir?

Neden TechData’yı 
seçmelisiniz?

AWS, Azure ve Google 
dahil pek çok bulut 

çözümüne erişim için 
StreamOne pazar yerini 

içeren olgunlaşmış 
bulut çözümleri

Tech Data ile 
ortaklar ve son 
kullanıcılar için 
daha yüksek 

yatırım getirisi

Aylık ödemeyle 
çözüm portföyümüze 

erişim sağlayan 
bir hizmet olarak 

teknoloji yaklaşımı  

Kullanıcı için 
faydaları nelerdir?

Geleneksel BT 
Karşılaştırması

ve
Modern dünya neredeyse tamamen 

tüketim tabanlıdır. Yayın hizmetlerinden 
telefon aboneliği sözleşmelerine kadar, 
tüm hayatımız talep üzerine sağlanan 

hizmetlerle doludur. Peki, konu işimiz olunca 
neden aynısını yapamayalım?

HPE GreenLake’in tüketim tabanlı BT modeli, 
ortakların işletmelerini geleneksel altyapılardan 

uzaklaştırarak, BT operasyonlarını gerçekten kendi 
koşullarına uygun şekilde yönetebilmesini sağlar.

Tüketim 
Tabanlı BT

HPE GreenLake ve Tech Data ile 
sağlanan tüketim tabanlı BT hizmetleri 

hakkında daha fazla bilgi için 
GreenLake portalımızı ziyaret edin.


