ACELERE A INOVAÇÃO COM A PLATAFORMA DA
BORDA À NUVEM HPE GREENLAKE
A transformação digital está acontecendo por toda a parte.
O acesso instantâneo aos recursos da nuvem e a mudança para
“tudo como serviço” é um acelerador comprovado da inovação.
Mas, a transformação para a nuvem está longe de estar completa.

No entanto, atualmente

Aplicativos que podem
se mover facilmente
para a nuvem,
já o fizeram

62%
dos aplicativos
são implantados na nuvem
privada no local ou em em
ambientes que não sejam
de nuvem, por bons
motivos de negócios1

A plataforma HPE GreenLake oferece a
experiência moderna de nuvem para todos os
seus aplicativos e dados, em qualquer lugar
BORDAS

COLOCALIZAÇÕES / DATA CENTERS
Expansão
vertical e
retração

Pagamento
conforme
o uso2

Autoatendimento

NUVENS
Gerenciado
para você

Começar é fácil, basta:
ESCOLHER

PEDIR

INSTALAR

14

Serviços em apenas
alguns cliques

Chegada em apenas
14 dias

Especialistas instalam
e configuram, no local

COMECE JÁ!

Inicie poucos minutos após
se conectar à rede

TI simplificada para usuários

Adicione e gerencie
serviços facilmente, por
meio de um só portal,
tipo apontar e clicar

Tenha insights mais
profundos para escolher
como agir em seu
ambiente híbrido

HPE GreenLake Central
Operações e insights unificados
no local e em nuvens
Quando vou
precisar de mais
capacidade?

Quanto vou
gastar?

Preciso implantar
novos aplicativos
rapidamente.

Meus negócios
estão correndo
riscos?

Crie insights
e análises

Gerenciados para você

Receba uma
nova solicitação
de serviço

Implante cargas
de trabalho e
serviços

Planeje e
reabasteça
a capacidade

Serviços na nuvem HPE GreenLake
Ampla variedade de cargas
de trabalho e serviços de
valor agregado

Monitore os
serviços

Cresça ao longo do tempo
Comece com a capacidade que
você precisa hoje; expanda
proativamente à frente da
demanda

Atualize
e opere

Meça o uso
e os custos

Pague por aquilo que
você usa
com reserva flexível e
modelos sob demanda

Com a plataforma HPE GreenLake, você pode
desbloquear capital, aumentar a flexibilidade
operacional e financeira e liberar seu talento
para acelerar o que está por vir para você.

75%

85%

30–40%

40%

menos tempo para
implantar projetos
digitais3

menos paralisações
não planejadas4

de economia em
despesas de capital,
devido à eliminação da
necessidade de excesso
de provisionamento3

de aumento da
produtividade da equipe
de TI com a redução da
carga de suporte da TI3

Forneça

a experiência de nuvem em data
centers, multicloud e bordas

Forneça insights de dados
para gerenciar melhor a capacidade,
o desempenho, a conformidade e o custo

Conclusão: Obtenha a simplicidade, agilidade e economia
da nuvem pública, e as vantagens de segurança, controle
e desempenho da TI no local nos seus termos – com
a plataforma da borda à nuvem HPE GreenLake.

Assuma o controle e simplifique sua experiência de TI hoje mesmo.
Saiba mais acessando: hpe.com/br/pt/greenlake
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IDC Cloud Pulse 1Q21
Pode ser necessário fazer reserva
Um estudo comissionado conduzido pela Forrester Consulting, The Total Economic ImpactTM of HPE GreenLake (“O impacto econômico total do
HPE GreenLake”), maio de 2020
Documento técnico da IDC, patrocinado pela HPE, The Business Value of HPE GreenLake Management Services (“O valor comercial dos serviços de
gerenciamento HPE GreenLake”), janeiro de 2020
Tome a decisão de compra certa.
Entre em contato com nossos
especialistas em pré-venda.
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