
En forhåndsbestemt 
leieavtale med 
faste betalinger 
og priser 

Usikre inntekter på 
kort og lang sikt

Generelt outsourcede 
løsninger, noe som 
gir brukeren lav grad 
av kontroll

Oppgraderinger 
gjennomføres når det 
trengs, uavhengig av 
om brukeren samtykker

En arbeidsintensiv 
løsning som 
opptar verdifull 
IT-ressurstid

Fastsatte 
kapasitetsnivåer 
og lengre 
salgssykluser

Offentlig sky gir mindre 
muligheter for samsvar og 
kontroll siden dataserverne 
ikke er plassert lokalt 

Partneren har 
selv ansvar for å 
resirkulere, bruke 
eller bli kvitt materiell

Risiko for å bli 
sittende med 
gammelt og ineffektiv 
utstyr i framtiden

Fjerner belastningen fra IT-
teamene slik at de har mer 

tid til å konsentrere seg 
om bedriftens resultater

Raske 
kapasitetsøkninger fører 
til kortere salgssykluser 

for oppgraderinger 

Bruksbasert løsning 
som justeres basert 
på forbruket, til en 

rimelig og tydelig pris

Forutsigbare 
inntektsstrømmer på 
lengre sikt, som kan 
vare i mer enn 5 år 

Lokal infrastruktur gir 
brukerne mer kontroll 

over sikkerhet og 
personvern

Redusert IT-avfall ved hjelp 
av sirkulær økonomi – HPE 

har ansvar for gjenbruk, 
reparasjoner og resirkulering

Driftes for 
bedriftene, 
men de har 

selv kontrollen

Klientene bindes til 
løsningen – flere 

muligheter for 
langsiktig inntekt

Tilgang til det nyeste 
av innovasjoner 

og teknologi med 
HPE Pointnext

Hva er det?

Tradisjonell IT

Bedrifter kjøper og 
betaler for datautstyret 
sitt, installerer det og 
vedlikeholder det over tid.

Forbruks-IT                                                 

IT-ressurser som er 
skalerbare og tilpasset 

bedriftens behov, med enkel 
betaling basert på forbruk.

Hva er fordelene 
for partnere?

Hvorfor bør jeg velge 
Tech Data?

En fullt utviklet 
skybedrift som 

gjennom StreamOne gir 
deg tilgang til en rekke 
skyløsninger, deriblant 
AWS, Azure og Google

Høyere avkastning 
forplanter seg 

via Tech Data til 
partnere og til 
sluttbrukeren

Teknologi som 
tjeneste gir tilgang 
til vår portefølje 

med løsninger, med 
månedlig betaling  

tradisjonell IT
vs.

Forbruks-IT

Den moderne verden er nesten 
helt forbruksbasert. Når det 

gjelder alt fra strømmetjenester til 
telefonabonnementer lever vi livene våre 
etter behov. Så hvorfor gjelder ikke det 

samme i bedriftene våre?

Med den forbruksbaserte IT-modellen til HPE 
GreenLake får partnere sjansen til å hjelpe bedrifter 

med å gå bort fra den tradisjonelle infrastrukturen, slik 
at de virkelig kan administrere IT på sine egne premisser.

Hva er fordelene 
for brukere?

Hvis du vil finne ut mer om 
HPE GreenLake og Forbruks-IT 

med Tech Data, går du til 
GreenLake-portalen


