HPE GreenLake
- skyen kommer til dig
Glæd dig til en cloud-løsning og
gennemsigtige priser i dit eget
datacenter. Få din hybride cloud-løsning
samlet fra Atea.

HPE GreenLake

Private cloud

Hybrid IT

Partnerdelt
serviceplatform

Azure, AWS
offentlig cloud

HPE GreenLake-løsningen er den rigtige for din virksomhed, når du vil:
• Vedligeholde din it-infrastruktur i dit eget, eller i din tjenesteudbyders, datacenter pga. sikkerhed, ydeevne

eller af tilpasningsgrunde.

• Sikre fleksibel brug af computerkraft, lagerkapacitet til dine forretningsenheder

og hukommelse.

• Have en cloud-baseret løsning, for selv de mest forretningskritiske arbejdsopgaver, mens du samtidig bevarer fuld

kontrol over platformen.

• Styre, administrere og overvåge den faktiske udnyttelsesgrad af din it-infrastruktur.
• Betale for de it-løsninger, du bruger – baseret på faktisk forbrug. Alle omkostninger opgøres på én månedlig

regning.

Forretningsmæssige fordele

It-fordele

• En omkostningseffektiv løsning, der hurtigt tilpasser
sig ændringer i din forretning.
• Sikrer din virksomheds pengestrøm og giver 40 % i
besparelser, fordi HPE GreenLake eliminerer
forhåndsinvesteringer i unødvendig kapacitet.
• 75 % kortere implementeringstid for nye
digitaliseringsprojekter.
• Understøtter bæredygtig udvikling og reducerer
virksomhedens CO2-aftryk.

• Alle fordelene ved lokal it-infrastruktur og cloud i én
pakke, med én månedlig regning fra Atea.
• Du frigør 85 % af dine it-medarbejderes tid, som de
normalt bruger på at vedligeholde miljøet, til mere
produktivt udviklingsarbejde.
• Du administrerer hele det hybride cloudmiljø, inklusive
public cloud, fra en enkelt portal: HPE Central platform.
• Et sikkert og kompatibelt it-miljø.
• Gennemsigtig og fleksibel servicemodel - over 90 % af de
kunder, der prøver HPE GreenLake, fortsætter

HPE GreenLake i en nøddeskal
HPE GreenLake samler din virksomheds hybride cloud-løsning. Du får
de it-ressourcer, du skal bruge, for at kunne køre dine forskellige
arbejdsopgaver, som en prækonfigureret løsning – leveret ud af dit eget
eller Ateas datacenter. Du betaler for dine it-ressourcer efter faktisk brug,
du har den fulde kontrol og sikkerheden er i top i dit it-miljø.

Forretningsapplikation
Forøgelse af kapacitet

Forudbestemte
kapacitetskrav

Betaling efter
forbrug *

Lokal
Buffer Kapacitet

Kapacitetsreduktion
* eller i overensstemmelse med minimumsforpligtelsen

Hvorfor købe HPE GreenLake fra Atea?
• Atea er HPE Platinum Partner og HPE GreenLake Certified Expert.
• Ateas konsulentydelser understøtter din virksomheds cloud-rejse, såsom Atea Cloud Track service, der hjælper
vores kunder i de forskellige stadier af cloud-overgangen.
• Med Ateas løbende overvågnings- og administrationservices sikrer du kontinuitet i dit it-miljø.

Hvordan skrider dit HPE GreenLakeprojekt fremad med Atea?
• Ateas erfarne it-professionelle kortlægger din itinfrastruktur.
• Vi rådgiver dig om, hvilke it-ressourcer din
virksomhed bør have fra HPE GreenLake.
• Vi giver et konkret og konkurrencedygtigt tilbud til din
virksomhed.
• Hvis du ønsker det, udarbejder vi en køreplan for
udvikling af din hybride it-infrastruktur.
• Du kan også få support, vedligeholdelse og kontrol over
hele dit hybridmiljø fra Atea.

Ofte stillede spørgsmål og svar:
Q: Hvordan adskiller servicemodellen sig fra
finansiering?
A: I servicemodellen betaler kunden kun for den
anvendte kapacitet (eller i henhold til
minimumsforpligtelsen, hvis den anvendte kapacitet er
mindre end minimumsforpligtelsen), og HPE vil sikre,
at der er tilstrækkelig lokal bufferkapacitet. Vores
eksperter er altid tilgængelige for at hjælpe.

Q: Kan tredjepartsprodukter også inkluderes i
GreenLake?
A: Ja, det kan de. Kontakt Atea HPE-teamet for mere
information.

Q: Hvad hvis kapacitetsbehovet falder?
A: Kontrakten har en minimumskapacitetsforpligtelse.
Hvis kapacitetsbehovet falder permanent, forhandler vi
en ny minimumsforpligtelse – og servicebeskrivelsen
SOW (Statement of Work) opdateres.

Q: Hvem leverer tjenesterne til kunden?
A: HPE’s udpegede serviceteam i samarbejde med Ateas
eksperter. En nærmere arbejdsfordeling aftales projekt for
projekt.

www.atea.dk

Q: Er det muligt for HPE at købe kundens ældre
systemer, for at muliggøre teknologifornyelse?
A: Ja, det er muligt.

