
Chcete se dozvědět více?  
Ještě dnes se obraťte 
na svého account manažera 
společnosti Tech Data

Hybridní cloudové řešení – zahrnující všechny výhody 
veřejného cloudu a zabezpečení a kontroly on-premise IT

Služba placená podle využití – pro nákladově efektivní, 
spravedlivé a pružné výsledky  

Na základě reálné spotřeby – takže uživatelé mohou 
podle potřeby zvyšovat nebo snižovat kapacitu a 
spravovat IT podle svých vlastních podmínek

Co je HPE GreenLake?

Údržba složitých IT infrastruktur, které jsou časově 
náročné a nákladné

Neefektivní operace

Pocit, že současné operace brání růstu a zastavují 
transformaci

Nedostatek IT zdrojů

Jaké problémy GreenLake řeší?

Jak lépe prodat 
službu IT podle 
spotřeby HPE GreenLake
Rychlý přehled všeho, co potřebujete vědět k prodeji 
řešení IT podle spotřeby HPE GreenLake svým klientům.

Jak probíhá nasazení? V rámci našeho balíčku HPE GreenLake jsou zahrnuty instalační služby HPE. Po instalaci je software 
HPE GreenLake nasazen UDM do 30 dnů.

Jak dlouho trvá implementace? Obvykle trvá stejně dlouho jako tradiční nákup investičních prostředků.

Kde zjistím, v jakém rozsahu budu řešení využívat? HPE GreenLake nabízí portál pro analýzu spotřeby, který ukazuje využití 
přímo od HPE s aktualizacemi od UDM.

Jak funguje platba za využití? Plán HPE předchází poptávce, takže v datovém centru je vždy dostatek připravené kapacity. 
Tím se snižují náklady na nadměrné využití, eliminují se prostoje a problémy s výkonem způsobené nedostatkem kapacity.

Vyplatí se mi řešení HPE GreenLake? Ano, podniky vnímají výhodu v uvolněném toku hotovosti, kterou mohly reinvestovat do 
inovací a růstu. S HPE GreenLake získáte další kapacitu během několika minut, nikoli měsíců, a zaplatíte pouze za to, 
co používáte (s výhradou závazku minimálního využití).

Na co ohledně řešení HPE GreenLake se budou ptát?

Cloudové řešení se zabezpečením a kontrolou na straně on-premise IT

Odborníci HPE Pointnext vám pomohou s nasazením, instalací a správou řešení

Řešení HPE GreenLake Flex Capacity nabízí možnost škálovatelnosti před vznikem skutečné poptávky, eliminace nadměrné 
kapacity přináší úsporu 20 až 33 %

Nákladová efektivita bez drahých počátečních investic do vybavení

HPE GreenLake Central nabízí přehledy využití, díky kterým získáváte absolutní transparentnost řešení

Zabezpečení a soukromí firemní on-premise infrastruktury  

Možnost spravovat IT za vlastních podmínek

Jaké jsou hlavní prodejní přednosti řešení HPE GreenLake?

StreamOne nabízí přístup k dalším cloudovým řešením včetně AWS, Azure a Google

Vyšší návratnost investic se přesouvá od Tech Data k partnerům a ke koncovým uživatelům

Technologie poskytovaná jako služba, která nabízí přístup k řadě služeb Tech Data placených měsíčně

Proč zvolit společnost Tech Data pro řešení HPE GreenLake?


