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ZORLUK
Genel bulutu cezbedici kılan unsur, yeni 
uygulamaların sunulmasına yönelik hız 
ve kolaylık olmuştur ancak aynı deneyimi 
kurum içi olarak da elde etmek yakalanması 
zor bir hedef olarak kalmıştır. Maliyet, veri 
yerçekimi ve diğer sistemlere bağımlılık 
sebebiyle uygulamaların üçte ikisi hala 
kurum içi durumdadır1, dolayısıyla kuruluşlar 
yeni ve eski arasındaki mücadelede ortada 
kalmaktadır. Kuruluşlar, bu karmaşık çift BT 
işletim ortamında dönüşüm hedefleri için 
gereken uygulamaları sunmak amacıyla 
mücadele vermektedirler.

Buluta taşınmak buluta özgü becerilere 
ve operasyonel yeteneklere sahip olmaya 
bağlıdır, bunlar da kolay bulunmayan 
unsurlardır. Sonuç olarak kuruluşlar hibrit 
varlıklarında silo halinde, tutarsız bir 
deneyimle uğraşmakta ve işletmelerine 
ilişkin maliyetler ve riskler açısından kontrol 
ve görünürlük sahibi olamamaktadır. Üstelik 
verilerin %75'inin uçta oluşturulacağı ve işlem 
göreceği tahminiyle birlikte karmaşıklık daha 
da artacaktır.

%57
Entegre bir şekilde hem kurum 
içi sistemlerden hem de kurum 
dışındaki bulut kaynaklarından/
barındırılan kaynaklardan destek 
alan bir hibrit bulut ortamına 
doğru geçiş yapıyoruz.1 

%60 
oranında Kuruluş 2023 yılına kadar 
esnek, düşük maliyetli BT tüketim 
modelleri kullanıyor olacaktır.2

KENDI ŞARTLARINIZ ILE 
BT TÜKETIN
HPE GreenLake, bulut deneyimini her yerdeki 
uygulamalara ve verilere getiren, hizmet 
olarak sunulan bir çözümdür. Tam yönetimli bir 
kullanım başına ödeme modelinde hibrit bulut 
iş yükleri için bulut hizmetleri ve altyapı sunma.

Bugün ihtiyacınız olan kapasiteyle başlayın ve 
aktif kapasite yönetiminden, ölçülen kullanıma 
dayalı değişken aylık ödemelerden ve BT'yi 
basitleştiren hizmetlerden yararlanarak iş 
talepleri doğrultusunda kapasiteyi büyütün. 

HPE GreenLake, hem HPE hem de iş 
ortağı teknolojileri dahil olmak üzere geniş 
ve büyümekte olan bir hizmet olarak iş yükü 
yelpazesini desteklemektedir. Örneklere 
şunlar dahildir:

Bilgi İşlem
Genel amaçlıdan yüksek performanslıya 
kadar tüm bilgi işlem ihtiyaçlarını karşılayın

Depolama
İleri derece ölçeklenebilirlik ve yüksek 
kullanılabilirlik ile verilere hızlı erişim

Özel Bulut
Veri merkezinizde ve uçta bulut hizmetleriyle 
çeviklik kazanın

Veri Tabanı
En sağlam veri tabanı ortamları için 
ölçeklenebilirlik

Sanallaştırma
İhtiyaçlarınıza göre tasarlanmış ve 
boyutlandırılmış teknolojilerle sanallaştırılmış 
iş yükleriniz için kapasite sağlayın

Yedekleme
Sorunsuz yedekleme, veri koruması, olağanüstü 
durum kurtarma ve Geliştirme/Test

HPE GREENLAKE
Kendi şartlarınızda hızlandırılmış sonuçlarla BT esnekliğini, maliyeti ve kontrolü dengeleyin

Hizmet özeti

1  Kaynak: 451 Research Kurumsalın Sesi: Bulut, Barındırma ve Yönetilen 
Hizmetler, İş Yükleri ve Kilit Projeler 2019 araştırması.

2  2019'da hazırlatılan bir IDC raporu uyarınca.
3,  4, 5 "HPE GreenLake Flex Capacity'nin Toplam Ekonomik Etkisi",  

HPE tarafından yaptırılmış bir çalışma, Forrester Research, Inc.,  
Mayıs 2018.

HER YERDE BULUT 
DENEYIMI 
HPE GreenLake Central, işaret edip tıklamalı, 
self servisli ve talep üzerine sunulan bulut 
deneyimini, kaynak esnekliğini ve kullanım 
başına ödeme modelini hibrit bulutunuza 
getiren bir self servis portal ve operasyon 
konsoludur.

AVANTAJLAR
Kullanım başına ödeme ekonomikliği  
Esnek, tüketime dayalı model

Daha hızlı değer elde etme  
İhtiyaçlarınızdan önce gelişen çözümler

Basitleştirilmiş BT  
İş değeri ekleyebilmeniz için işletilir

Kurum içi kontrol  
Çekirdekten uca, kendi BT ortamınızda

DAHA FAZLA BILGI 
ALABILECEĞINIZ ADRES:
hpe.com/tr/tr/services/flexible-capacity

%65
oranında küresel BT projelerinin 
dağıtımına yönelik kısaltılmış 
piyasa süresi3

%30 
Ortadan kalkan aşırı tedarik 
ihtiyacı nedeniyle CAPEX 
tasarrufu4

%40 
oranında BT üzerindeki destek 
yükünün azaltılmasıyla artmış 
BT ekibi üretkenliği5

HPE GreenLake tüketime dayalı 
hizmetlerin faydaları
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