
Předem určený 
pronájem se 
stanovenými 
platbami a cenami 

Nejisté příjmy 
v krátkodobém 
i dlouhodobém 
horizontu

Obecně outsourcovaná 
řešení, což pro uživatele 
znamená malou kontrolu

Upgrady probíhají 
podle potřeby bez 
dohody s uživatelem

Řešení náročné na 
pracovní síly, které 
zabírá drahocenný 
čas na IT zdroje

Pevná úroveň 
kapacity a delší 
prodejní cykly

Veřejný cloud nabízí 
omezený soulad a 
kontrolu, datové servery 
jsou mimo prostory firmy 

Za recyklaci, využití 
a likvidaci aktiv 
odpovídá partner

Riziko, že nám v budoucnu 
zůstane neefektivní 
zastaralé vybavení

Méně práce pro IT 
týmy, které se mohou 

více zaměřovat na 
obchodní výsledky

Rychlé zvýšení 
kapacity znamená 

kratší prodejní 
cykly upgradů 

Řešení průběžných plateb 
podle využití, které se upravuje 

podle použití za spravedlivé a 
transparentní ceny

Dlouhodobější 
předvídatelné toky 
příjmů, které trvají 

déle než 5 let 

On-premise infrastruktura 
poskytuje uživatelům větší 

kontrolu nad zabezpečením 
a ochranou soukromí

Snížení IT odpadu pomocí 
oběhového hospodářství – o 
opětovné použití, renovace 
a recyklace se postará HPE

Pro podniky zajišťujeme 
službu my, ale podniky 
si uchovávají kontrolu

Klienti jsou vázáni na 
řešení – více příležitostí 
pro dlouhodobé výnosy

Přístup k nejnovějším 
inovacím a technologii 
pomocí HPE Pointnext

O co jde?

Tradiční IT

Podniky nakupují své 
IT vybavení předem, 
před instalací a údržbou 
v průběhu času.

IT podle spotřeby                                                 

IT zdroje, které jsou 
škálovatelné podle potřeb 

podniku - jednoduše platíte 
za to, co využíváte.

Jaké výhody to 
přinese partnerům?

Proč zvolit společnost 
Tech Data?

Vyspělá cloudová 
společnost nabízející 

StreamOne pro přístup 
k celé řadě cloudových 

řešení včetně AWS, 
Azure a Google

Vyšší návratnost 
investic přechází 

od Tech Data 
k partnerům 
a konečnému 

uživateli

Technologie jako 
služba, která 

poskytuje přístup 
k našemu portfoliu 
řešení placených 

měsíčně  

tradiční IT
vs

IT podle spotřeby

Moderní svět je téměř výhradně 
založen na spotřebě. Naše životy 

jsou založeny na našich požadavcích 
od služeb streamování po používání 

telefonů. Tak proč by to mělo 
být v podnikání jinak?

S modelem IT podle spotřeby HPE GreenLake 
mají partneři šanci pomoci podnikům 

přejít od tradiční infrastruktury k řízení IT skutečně 
podle vlastních požadavků.

Jaké výhody to 
přinese uživateli?

Chcete-li se dozvědět více o řešení 
HPE GreenLake a nabídce IT podle 
spotřeby od společnosti Tech Data, 
přejděte na náš portál GreenLake


