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Dlaczego warto wybierać między tworzeniem kopii 
zapasowych w siedzibie i na żądanie?
Wzrost danych jest obecnie jednym z największych problemów organizacji informatycznych. 
Dane rosną, podobnie jak pojemność wymagana do tworzenia kopii zapasowych. 

Planowanie pojemności do tworzenia kopii zapasowych jest czasochłonne, skomplikowane 
i trudne do rozwiązania, zwłaszcza, gdy musisz rozważać naturę tych danych – czy mają one 
kluczowe znaczenie dla Twojego biznesu. 

Istnieją dwa typowe podejścia do planowania pojemności kopii zapasowej. Jednym z nich 
jest przeszacowanie środowiska tworzenia kopii zapasowych, aby odtwarzać je bezpiecznie 
i mieć wystarczającą ilość w razie potrzeby. Oznacza to długie cykle zakupowe i znaczne 
nakłady kapitałowe. Takie podejście jest wybierane, jeśli prywatność, bezpieczeństwo, 
kontrola i zarządzanie danymi są kluczowymi priorytetami.

Drugim podejściem jest tworzenie kopii zapasowych w chmurze publicznej, co zmienia model 
wydatków IT z kapitałowych na wydatki oparte na zużyciu zasobów. Pozwala na szybkie 
skalowanie, bez przewidywania pojemności. Takie podejśce jednak powoduje, że tracisz kontrolę 
i może wprowadzać problemy związane z prywatnością, ochroną i bezpieczeństwem danych. 

Korzyści z usługi HPE GreenLake Backup 
Usługa HPE Backup As-a-Service (HPE GreenLake Backup) usuwa ciężar tego wyboru. 
Łączy prostotę, zwinność i ekonomię chmury publicznej z bezpieczeństwem i korzyściami 
w zakresie wydajności lokalnego środowiska tworzenia kopii zapasowych. HPE GreenLake 
Backup zapewnia kompletne rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych, w tym wymagany 
sprzęt, oprogramowanie i usługi.

Rzeczywiste użycie kopii zapasowej jest mierzone i rozliczane co miesiąc, jako usługa. 
Płacisz za to, co zostało wykorzystane. Gdy dostępna pojemność się wyczerpie, dodatkowa 
pojemność jest automatycznie dotępna. HPE GreenLake Backup łączy zalety rozwiązań 
lokalnych (on-premise) i na żądanie (cloud), bez ich wad.

Complete solution

Software, hardware and services

Consume backup

Pay-per-use, grows as you grow

HPE operated and supported

Single point of contact

Cena usługi HPE GreenLake Backup za 1 TB kopii zapasowej danych jest znana w momencie 
podpisania umowy i nie zmiena się. Wysokość opłaty miesięcznej zależy tylko od ilości 
TB kopii zapasowej i w tę cenę wliczone są wszystkie elementy rozwiązania – sprzęt, 
oprogramowanie, serwis i pomoc techniczna. 

W przypadku usługi backupu w chmurze publicznej, każdy element usługi, jak np. wykonanie 
backupu, magazyn składowania danych czy pomoc techniczna jest osobną pozycją cennika. 
Dodatkowo na fakturze pojawiają się opłaty związana z transferem danych do i z chmury.

HPE GreenLake Backup to usługa, która obejmuje cały cykl życia środowiska tworzenia 
kopii zapasowych. Składa się ze sprzętu takiego jak biblioteki taśmowe, wirtualne i serwery 
niezbędne do wykonywania i składowania kopii zapasowych, oprogramowania Commvault 
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Backup and Recovery oraz usług  wdrożeniowych zapewniających uruchomienie środowiska. 
Całość objęta jest serwisem z oknem obsługi 24x7 oraz zobowiązaniem do naprawy od 
następnego dnia roboczego do 6 godzin. 

Środowisko przez czas trwania usługi jest monitorowane pod katem wystąpienia awarii. 
Usługa HPE GreenLake Backup As-a-Service jest dostępna na okres trzech, czterech lub 
pięciu lat.

Brak możliwości tworzenia kopii zapasowych nie może już wpływać na organiczny wzrost 
danych biznesowych. Hewlett Packard Enterprise tworzy lokalny bufor zasobów kopii 
zapasowych wykraczający poza to, czego potrzebujesz teraz i którego możesz użyć 
w razie potrzeby. Dodatkowa pojemność jest wykorzystywana przed nadchodzącym 
zapotrzebowaniem i jest gotowa do aktywacji w razie potrzeby.

Przykładowe rozwiązanie
Usługa HPE Backup As-a-Service dostarczana jest na okres 4 lat w oparciu o trzy predefiniowane 
rozwiązania (appliance) zbudowane na bazie serwerów HPE wspartych oprogramowianiem HPE 
StoreOnce VSA oraz oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych Commvault.

We wszystkich wariantach środowisko jest objęte serwisem dostępnym 24x7 przez 365 dni 
w roku ze zobowiązaniem naprawy sprzętu w ciągu 6 godzin.

Ponadto usługi obejmują instalację i wdrożenie rozwiązania, reaktywne i proaktywne wsparcie klasy 
korporacyjnej oraz jeden punkt kontaktowy dla całego rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych.

Dodatkowo usługa może być uzupełniona przez opcjonalne usługi związane z zarządzaniem 
i wykonywaniem zadań administracyjnych i operacyjnych dla środowiska tworzenia kopii 
zapasowych.

Informacja cenowa
Poniższa oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 § 1 Kodeksu 
Cywilnego. W przypadku zainteresowania usługą, prosimy o kontakt z przedstawiecielem handlowym HPE.

WARIANT 1:

HPE GreenLake  
Price Bands

Configuration Billing Tier UoM Band 1 Band 2 Band 3 Band 4

Wariant 1
Server 
xSMALL

TB
Volume 0 - 20 21 - 25 26 - 31 32+

Price 503,08 zl 441,48 zl 379,88 zl 318,29 zl

WARIANT 2:

HPE GreenLake  
Price Bands

Configuration Billing Tier UoM Band 1 Band 2 Band 3 Band 4

Wariant 2
Server 
SMALL

TB
Volume 0 - 42 43 - 53 54 - 63 64+

Price 313,35 zl 280,75 zl 248,16 zl 215,56 zl

WARIANT 3:

HPE GreenLake  
Price Bands

Configuration Billing Tier UoM Band 1 Band 2 Band 3 Band 4

Wariant 3
Server 
MEDIUM

TB
Volume 0 - 106 107 - 133 134 - 159 160+

Price 144,87 zl 142,65 zl 139,74 zl 136,43 zl

Note
UoM = Unit of Measure
Price is per unit per month
Prices displayed are in PLN net

Wariant 1:

Pojemność składowania danych 
od 32 do 64 TB, do 4 serwerów 
dwuprocesorowych objętych systemem 
kopii zapasowych

Wariant 2:
Pojemność składowania danych 
od 32 do 64 TB, do 6 serwerów 
dwuprocesorowych objętych systemem 
kopii zapasowych.

Wariant 3:
Pojemność składowania danych od 
80 TB do 150TB, do 8 serwerów 
dwuprocesorowych objętych systemem 
kopii zapasowych.
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