
WIĘCEJ NIŻ CHMURA
HPE GreenLake: więcej niż tylko benefity chmury obliczeniowej

Oczekiwania biznesu są i będą 
nieprzewidywalne
Benefity HPE GreenLake:

Obniżenie 
ryzyka 
biznesowego

Optymalizacja  
i przewidywalność 
kosztów

Pełna kontrola nad 
danymi strategicznymi 
i wrażliwymi

Szybsza reakcja na 
zmiany sytuacji rynkowej

Strategiczna elastyczność 
modelu biznesowego

Dzięki HPE GreenLake Klienci zyskują korzyści znane z chmury 
publicznej, ale bez jej ograniczeń, dzięki wykorzystaniu zasobów 
zlokalizowanych we własnej serwerowni. Podobnie jak w przypadku 
chmury publicznej usługa jest udostępniana w modelu płatności za 
wykorzystanie dostosowane do szybkości rozwoju biznesu – nie ma 
potrzeby przewidywania, jaka skala środowiska jest odpowiednia, ani 
konieczności powtarzania czasochłonnych procesów zakupowych 
w przypadku niewystarczającej liczby zasobów. Jednocześnie 
zachowana jest relacja między skalą (i kosztami) środowiska, a skalą 
biznesu. Unikalną cechą usługi HPE GreenLake jest rozbudowa 
w ramach ustalonych warunków – dzięki czemu rozbudowy są 
realizowane w ustalonej wcześniej cenie bez ryzyka związanego 
z nieprzewidywalnością kosztów (opex shock).

Rozwiązanie HPE GreenLake może obejmować:

Serwery, systemy 
konwergentne, 
pamięci masowe, 
rozwiązania sieciowe 
i usługi

Oprogramowanie 
HPE i innych 
dostawców

Rozwiązania 
private i hybrid 
cloud

Korzyści, jakie daje Ci HPE GreenLake
Twój biznes nie czeka na IT – jest gotów na każdą 
okazję pojawiającą się na rynku!
• Szybki dostęp do dodatkowych zasobów IT
• Płatność tylko za wykorzystywaną moc obliczeniową1

• Niski próg wejścia w model HPE GreenLake
• Uniknięcie kosztów przewymiarowania zasobów

• Przejrzystość kosztowa
•  Obsługa zadań niemożliwych do zrealizowania  

w publicznej chmurze obliczeniowej

Mniejsze ryzyko, większa elastyczność:
•  Obejmuje kompleksową obsługę środowiska zapewniając 

stabilność i elastyczność infrastruktury IT oraz dostęp  
do wiedzy ekspertów 

•  Minimalizacja ryzyka związanego z niedostateczną lub 
nadmierną mocą obliczeniową – czyli brakiem mocy 
(niezrealizowane transakcje) lub nadmiarem mocy 
(przewymiarowanie = przeinwestowanie)

• Umożliwia wprowadzenie nowych technologii  
w okresie obowiązywania umowy

Potrzeby biznesu są nieprzewidywalne:
Rozwiązanie HPE GreenLake można dostosować  
do indywidualnych potrzeb
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 Płatności uzależnione od aktualnego zużycia1

 Zasoby zainstalowane lokalnie

 Bieżące zarządzanie zapotrzebowaniem i ryzykiem

 Kompleksowe wsparcie dla środowiska informatycznego

 Bezpieczna obsługa danych wrażliwych

 Tanie przetwarzanie intensywnych operacji oraz dużej ilości danych

 Rozliczane, jako usługa świadczona przez HPE

Centrum medyczne Erasmus wykorzystuje HPE 
GreenLake przy wdrażaniu nowych rozwiązań
„Możliwość skorzystania z dostępnej w usłudze HPE 
GreenLake rozbudowy pojemności na żądanie oznacza 
tyle, że już nie ryzykujemy, że zabraknie nam pamięci 
masowej, ani że wydajemy zbyt duże kwoty na pamięć, 
która nie będzie w pełni wykorzystywana.”
- Nico Drost, dyrektor ds. informatycznych w Erasmus Medical Center

Zachęcamy do udziału w warsztacie 
transformacyjnym HPE GreenLake
Szybkie tempo adopcji rozwiązań chmury publicznej 
pokazuje jasno, że biznes potrzebuje większej elastyczności 
i efektywności operacyjnej. HPE GreenLake to sposób 
na poprawę elastyczności z jednoczesnym utrzymaniem 
korzyści płynących z modelu przetwarzania danych  
on-premise. Zachęcamy do spotkań w formie warsztatów 
transformacyjnych – to okazja do opracowania strategii 
i planu wdrożenia rozwiązania HPE GreenLake dopasowanego 
do potrzeb biznesowych Twojego przedsiębiorstwa.

„Zwrot z inwestycji w związku z obsługą nowych 
klientów Eshgro i Diabolo jest teraz sto razy szybszy. 
Eshgro może przygotować środowisko dla nowego 
klienta, uwzględniając wirtualne serwery i pamięć masową 
w ciągu kilku godzin, podczas gdy wcześniej zajmowało 
to od trzech do czterech tygodni.”
- Anton Loeffen, dyrektor generalny Eshgro

Więcej informacji

Więcej informacji o HPE GreenLake można znaleźć pod adresem: 
hpe.com/GreenLake
hpe.com/us/en/insights/articles/5-important-questions-you-should-ask-
consumption-it-vendors-1904.html

Więcej informacji o studium przypadku można znaleźć pod adresem:
hpe.com/emea_middle_east/en/services/flexible-capacity.html#casestudies

1 Z zastrzeżeniem minimalnej pojemności.
2  Klienci powinni na własną rękę zasięgnąć porad finansowych dotyczących księgowania 

usługi HPE GreenLake i opłat uzależnionych od zużycia.

http://www.hpe.com/GreenLake
https://www.hpe.com/emea_middle_east/en/services/flexible-capacity.html#casestudies

