
LEVANDO O HPE GREENLAKE 
PARA FORA DO SEU DATA CENTER
Agilidade para suas cargas de trabalho, independentemente de onde 
estejam sendo executadas
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O desafio do data center
As empresas precisam da simplicidade, agilidade e economia da nuvem pública, mas com os 
benefícios de segurança e desempenho da TI local. Muitas instalações de data center não 
estão prontas ou não são flexíveis o suficiente para suas necessidades futuras.

Realidades da modernização do data center
As organizações estão cada vez mais procurando consolidar ou reduzir o tamanho de 
seus data centers. Muitos data centers corporativos exigem modernização para atender 
às necessidades de aplicativos modernos e dos sistemas de computação necessários 
para executá-los. Cada vez mais os data centers estão ficando sem espaço, energia e 
infraestrutura de refrigeração e precisam da capacidade de atender com flexibilidade à 
demanda por espaço do data center. As organizações também estão procurando evitar 
despesas de capital e o fardo de gerenciar as instalações e a infraestrutura do data center. 
Além disso, elas descobrem que precisam operar na borda ou em uma nova localidade onde 
não tenham um data center existente. Por fim, eles estão procurando aproveitar a adjacência 
da nuvem de provedores de localização compartilhada para facilitar a implementação de 
soluções de nuvem híbrida.

Localização compartilhada como uma opção
“A localização compartilhada (colo) é uma instalação de data center na qual uma empresa 
pode alugar espaço para servidores e outros equipamentos de hardware de computação. 
Normalmente, uma colo fornece o prédio, a refrigeração, a energia, largura de banda e 
segurança física, enquanto o cliente fornece servidores e armazenamento.”—TechTarget

HPE GREENLAKE COM LOCALIZAÇÃO COMPARTILHADA

O HPE GreenLake com localização compartilhada combina os benefícios de uma experiência 
em nuvem enquanto permite que os clientes mantenham o controle total da TI com as 
vantagens da localização compartilhada, que livra os clientes das despesas de capital e do 
fardo de operar um data center em suas próprias instalações.

O HPE GreenLake é a oferta de TI como serviço líder da HPE, que traz a experiência da 
nuvem para aplicativos e dados em qualquer lugar – data centers, multiclouds e bordas –  
com um modelo operacional unificado. O HPE GreenLake entrega serviços de nuvem e 
infraestrutura como serviço para cargas de trabalho no local, totalmente gerenciadas, em um 
modelo de pagamento conforme o uso. 

Em 2021, 60% das empresas 
precisarão de acesso à infraestrutura 
de energia/refrigeração operando 
em três vezes o padrão atual para 
gerenciar as flutuações e demandas 
dos sistemas de computação acelerada 
que consomem muita energia.1

Em 2022, 40% das empresas terão 
dobrado seus gastos com ativos de TI 
em locais de borda e instalações de 
localização compartilhada próximas 
em relação aos data center principais 
para fornecer serviços digitais para 
usuários locais e coisas.2

Em 2025, 80% das empresas terão 
fechado seu data center tradicional.3

1, 2  Worldwide Datacenter 2019 
Predictions, IDC FutureScape

3  The data center is (almost) dead, 
Gartner, agosto de 2019
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Com o HPE GreenLake com localização compartilhada, a HPE pode fornecer qualquer 
serviço na nuvem HPE GreenLake em um parceiro de localização compartilhada (Equinix 
ou CyrusOne) com um contrato, um ponto de contato e uma única fatura. Projetamos o 
espaço, implementamos e gerenciamos o serviço HPE GreenLake no local de localização 
compartilhada, com você no controle. Os parceiros do HPE GreenLake com localização 
compartilhada podem incluir serviços de localização compartilhada da CyrusOne ou Equinix. 

Para diferentes necessidades de localização compartilhada, nossos clientes podem 
aproveitar o forte ecossistema de provedores de localização compartilhada da HPE e 
escolher, adquirir espaço, energia e conectividade de um provedor que não faz parte desta 
oferta, sob um contrato separado. A HPE oferecerá suporte com os serviços HPE GreenLake 
da mesma forma que em seus data centers.

VANTAGENS DO HPE GREENLAKE COM LOCALIZAÇÃO  
COMPARTILHADA

Agilidade
Toda a infraestrutura (computação, armazenamento, rede e instalações de data center) é 
fornecida sob demanda. A adjacência da nuvem de parceiros de localização compartilhada 
da HPE (CyrusOne e Equinix) permite que os clientes aproveitem os serviços híbridos e 
multicloud com menos latência e desempenho aprimorado.

Simplicidade
A HPE fornece a simplicidade do “Power of one”. Um contrato para negociar e gerenciar. 
Uma fatura para gerenciar. E um ponto de contato para gerenciar as necessidades de 
suporte e o planejamento de crescimento da capacidade para o HPE GreenLake e o serviço 
de localização compartilhada.

Custo reduzido
Isso reduz o custo, pois o pagamento conforme o uso se aplica a toda a infraestrutura de TI, 
incluindo as instalações do data center, reduzindo as despesas de capital atuais e futuras 
relacionadas às instalações de data center.

Controle
O cliente mantém o controle de seus dados e processos com total visibilidade sobre o uso  
e gastos.

O HPE GreenLake, combinado com a localização compartilhada, oferece às empresas os 
benefícios da TI baseada no consumo, sem a complexidade de gerenciar os próprios data 
centers e sem grandes desembolsos iniciais de capital.

O HPE GreenLake com soluções e infraestrutura baseadas no consumo pode ser alojado em 
qualquer data center de parceiros de localização compartilhada da HPE no mundo, fornecendo 
flexibilidade geográfica para atender aos requisitos específicos dos negócios do cliente.

A arquitetura de data center dos parceiros de localização compartilhada da HPE oferece 
serviços projetados para suportar a diversidade de cargas de trabalho do cliente, 
independentemente da escala ou densidade, fornecendo recursos anteriormente disponíveis 
apenas para os maiores provedores de nuvem e empresas Fortune 1000.

Com um histórico de atender e superar as demandas agressivas de velocidade de lançamento 
de provedores de nuvem em hiperescala, bem como os requisitos de infraestrutura de TI 
em expansão da empresa, os parceiros de localização compartilhada da HPE fornecem 
flexibilidade, confiabilidade, segurança e conectividade que fomentam o crescimento dos 
negócios. Os parceiros de localização compartilhada da HPE oferecem uma plataforma 
personalizada com foco no serviço ao cliente e estão comprometidos com a transparência 
total na comunicação, gerenciamento e fornecimento de serviços em mais de 270 data centers 
em 26 países de todos os continentes. Informações adicionais sobre parceiros de localização 
compartilhada da HPE podem ser encontradas em equinix.com e cyrusone.com.
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O “Power of one”
• Um contrato para negociar e gerenciar

• Uma fatura para reconciliar e gerenciar

• Um ponto de contato para gerenciar 
as necessidades de suporte e 
planejamento de crescimento de 
capacidade

As empresas terão
• Agilidade e flexibilidade semelhantes 

às da nuvem

• Menos tempo até obtenção de valor

• Melhor economia, sem despesas 
iniciais para serviços baseados em 
consumo

• TI simplificada – complexidade reduzida, 
redução do fardo do gerenciamento de 
instalações de data center

• Adjacente à nuvem – acesso fácil  
e rápido à nuvem pública

www.equinix.com
www.cyrusone.com


Tome a decisão de compra certa.
Entre em contato com nossos especialistas 

em pré-venda.
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SAIBA MAIS EM 
hpe.com/br/pt/greenlake
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