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Chegou a hora da disponibilidade 100% garantida

A disponibilidade dos aplicativos é mais importante hoje do que nunca. A perda de acesso 
aos dados significa perda de tempo e dinheiro. Você precisa de um armazenamento 
altamente disponível que ofereça disponibilidade para seus aplicativos de missão crítica. 
Você precisa de um armazenamento que ajude a eliminar o inesperado.

Armazenamento feito para o data center moderno

Faça a transição de sistemas de armazenamento tradicionais e complicados para uma 
arquitetura de armazenamento avançada, projetada para ter a agilidade e a resiliência 
necessárias para os ambientes e aplicativos de missão crítica da atualidade. Com a Hewlett 
Packard Enterprise, você obtém alta disponibilidade e resiliência para alcançar a agilidade e 
a eficiência exigidas por um data center moderno. Prevenir paralisações, além de proteger e 
reter dados, é ainda mais essencial à medida que as empresas aumentam sua confiança em 
aplicativos de missão crítica.

O HPE Primera fornece acesso instantâneo aos dados, com armazenamento que pode ser 
configurado em alguns minutos, faz upgrades de forma transparente e é fornecido como 
serviço. Com a confiabilidade de missão crítica integrada, o HPE Primera é arquitetado para 
alta disponibilidade com projeto de múltiplos nós, continuidade de negócios transparente 
com HPE Peer Persistence e replicação de dados. Ao contrário do armazenamento 
tradicional que para por aí, o HPE Primera também usa inteligência artificial (IA) e machine 
learning (ML), equipados com o HPE InfoSight, para prevenir e evitar interrupções em 
armazenamento, servidores e máquinas virtuais. Essa abordagem com reconhecimento 
de aplicativo de ponta a ponta para resiliência maximiza o tempo de disponibilidade para 
aplicativos de missão crítica.

Sem contrato especial. Sem termos restritivos. Sem paralisações. 

É hora de dizer adeus à interrupção devido a paralisações inesperadas. A Garantia de 100% de 
disponibilidade é um benefício padrão para o cliente HPE Primera com um contrato de suporte 
HPE Proactive Care ou superior. É uma garantia sem custos para uma interrupção qualificada. 

Se o cliente ou o usuário final experimentar menos de 100% de disponibilidade como 
resultado de uma interrupção qualificada, a HPE trabalhará com o cliente ou usuário final 
para resolver o problema e fornecerá créditos para serem aplicados a uma compra ou 
atualização futura do HPE Primera. 
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Chega de interrupções
O HPE Primera usa o HPE InfoSight para 
analisar e prever interrupções em toda a 
pilha da infraestrutura.

Chega de estresse 
O HPE Primera é o único array de 
armazenamento empresarial com 
disponibilidade 100% garantida. 

Chega de concessões
Resiliência de missão crítica sem 
sacrificar a agilidade.



A qualificação exige o seguinte:
• Comprar um array HPE Primera.

• Adquirir o contrato de suporte padrão HPE Proactive Care ou superior.

 – O contrato de suporte inicial mínimo é de três anos. O HPE Primera deve estar sob o 
suporte padrão para receber e usar todas as atualizações do sistema operacional HPE 
Primera. As atualizações do sistema operacional HPE Primera garantem que o array 
esteja em uma condição para suporte com acesso a novos recursos.

• Permitir o HPE InfoSight e enviar os dados de volta à HPE. 

• Aplicar todos os patches HPE essenciais e recomendados em até dez dias a partir do 
recebimento de uma notificação de disponibilidade de software no HPE InfoSight.

• Atualizar para versões da HPE de firmware/sistema operacional HPE Primera essenciais 
ou recomendadas em até 30 dias a partir do recebimento de uma notificação de 
disponibilidade de software no HPE InfoSight.

No caso de uma interrupção qualificada não planejada do sistema HPE Primera:
• O cliente ou usuário final deve abrir uma requisição de suporte junto à HPE quando 

experimentar uma interrupção não planejada.

• Se a HPE determinar, a seu próprio critério, que a interrupção foi causada pelo sistema 
HPE Primera, fora das determinações definidas, então a HPE fornecerá crédito(s) para um 
novo sistema HPE Primera ou atualização. A quantidade de créditos é determinada pela 
HPE e pode ser baseada no contrato de suporte e na configuração do array.

• Qualquer crédito será emitido para o cliente ou usuário final em um e-mail, que pode ser 
devolvido à HPE em até três anos a partir da (data de) interrupção qualificada como uma 
quantidade de créditos para a compra de um novo sistema HPE Primera ou atualização. 

• O cliente deve apresentar o(s) e-mail(s) de créditos no momento da compra de um novo 
sistema ou atualizações.
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Compartilhe agora

Receba atualizações

Detalhes da garantia 

Essa garantia cobre os três primeiros anos de um novo sistema HPE Primera (a partir da data de compra). Créditos do HPE Primera e cálculos de 
interrupções qualificadas não planejados são determinados unicamente pela HPE. 

Cada crédito deve ser reivindicado completamente e múltiplos e-mails de créditos podem ser combinados. O crédito da HPE é de até 20% do preço 
de compra original do array baseado na gravidade da interrupção, no suporte e na configuração. Uma interrupção qualificada para os fins desta 
garantia pode ocorrer apenas durante uma paralisação não planejada. 

Para os fins desta Garantia de 100% de disponibilidade, a HPE define uma interrupção como:
Uma interrupção ocorre quando os clientes não conseguem acessar nenhum volume virtual (VV) único ou todos os seus dados em um dispositivo 
de armazenamento devido a uma falha do próprio dispositivo de armazenamento ou devido a uma ação incorreta de serviços de suporte autorizados 
da HPE no dispositivo de armazenamento. Uma paralisação será contada como o tempo em que qualquer uma das unidades lógicas fornecidas 
para o sistema de host não estiver disponível para o sistema de host além do tempo limite atingido.

Uma interrupção qualificada não é: 
• Uma interrupção que ocorre como o resultado da recuperação do array de uma falha causada por um evento externo (por exemplo, uma falha de 

rede que afeta a replicação).

• Uma interrupção planejada ou não planejada causada pelo cliente (incluindo, mas não se limitando a, uma manutenção planejada ou desligamento 
do array pelo cliente por qualquer motivo).

• Uma interrupção que ocorre devido ao cliente não seguir adequadamente os procedimentos e atividades específicos do cliente.

• Uma interrupção ambiental (por exemplo, quedas de energia, flutuações de energia, interrupções de rede, desastres naturais como furacão, 
terremoto, entre outros) ou uma interrupção que resulta de problemas fora do array. 

• Interrupção resultante de:

 – Qualquer hardware ou software que não seja da marca HPE Primera ou interação de serviços com o HPE Primera (tanto hardware quanto 
software) que cause a interrupção.

 – Hardware ou software mal configurado não fornecido pela HPE, como rede do cliente, servidores, software de failover, entre outros.

 – Um defeito determinado para ser contido em qualquer hardware ou software que não seja da marca HPE Primera usando o array e conectado a ele.

 – Instalação, configuração, operação ou uso do array HPE Primera com qualquer configuração de host não suportada. As configurações de host 
suportadas serão listadas no SPOCK, exceto aquelas para as quais tenha sido concedido suporte privado a um cliente específico. 

 – O HPE Primera usado em um ambiente ou com uma finalidade ou de maneira para a qual o HPE Primera (tanto hardware quanto software) não 
tenha sido projetado.

 – Modificação, alteração ou reparo por qualquer pessoa que não seja da HPE ou seus representantes autorizados.

 – Qualquer defeito conhecido, em que um reparo tenha sido liberado ou recomendado pela HPE, mas não implantado dentro do prazo identificado 
pela HPE.

 – Hardware ou software mal configurado ou com mau comportamento externo ao armazenamento.

 – Uma carga de trabalho aplicada no array que exceda a limitação para a qual o array foi projetado e configurado para servir. Isso inclui a sobrecarga 
de qualquer componente único do array devido a um equilíbrio de carga inadequado fora de conformidade com as melhores práticas da HPE.
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A Hewlett Packard Enterprise reserva-se o direito de modificar, cancelar ou de outra forma 
atualizar a Garantia de 100% de disponibilidade a qualquer momento a seu próprio critério.

Saiba mais em
hpe.com/storage/hpeprimera

http://www.hpe.com/info/getupdated
http://hpe.com/storage/hpeprimera

