
Çözüm özeti

HPE PROLIANT'I SEÇİN
Dönüşümü hızlandırmak amacıyla HPE ProLiant  
sunucuları seçmek için en iyi beş neden

1  Spiceworks, HPE Resources for IT Pros, 
Mart 2021.

2  TechValidate, HPE ProLiant Server Solutions, 
Mart 2021.

HPE ProLiant sunucular
Tamamı hizmet olarak sunulan benzersiz 
iş yükü optimizasyonu, güvenlik ve 
otomasyon sağlayan Hibrit Bulut için akıllı 
bilgi işlem platformu.

İŞE YARAYAN YEPYENİ BİR 
YAKLAŞIM
HPE ProLiant sunucular bilgi işleme, yönetim 
görevlerini kolaylaştırıp otomatik hale getiren 
ve açık bir Hibrit Bulut platformu için sağlam 
bir temel oluşan yepyeni bir yaklaşım getiriyor. 
Şekillendirilebilirlik özelliğiyle desteklenen 
ProLiant sunucular; benzersiz otomasyon, 
güvenlik, optimizasyon ve yerleşik zeka 
sunuyor. Ama bizim sözümüze güvenmek 
zorunda değilsiniz. 

TechValidate ve Spiceworks tarafından 
kısa süre önce yapılan iki ankette, mevcut 
müşterilere basit bir soru soruldu: "Neden 
ProLiant sunucuları kullanıyorsunuz?" 
Müşterilerimizin ProLiant'ı seçmelerinin en 
önemli beş nedenini aşağıda derledik. 

1: GÜVENILIRLIK
Müşterilerin, çalışanların ve iş ortaklarının 
uygulamalara ve verilere 7/24 erişim talep 
etmeleri nedeniyle güvenilirlik, her sunucu 
alışverişinde göz önünde bulundurulması 
gereken temel husustur. 

"HPE ProLiant'ı çok uzun yıllardır kullanıyorum 
ve çözüme kavuşturulamayan sorunlarla çok 
nadir karşılaştım." 

 —Dave Hausmann, BSIT/ISS Bilgi 
Teknolojilerinden Sorumlu Uzman,  
Su Clinica1 

"ProLiant sunucular işe yarıyor. Yıllar önce 
kurulduğundan bu yana hiçbir sorun olmadan 
çalışan 8. Nesil bir sunucumuz var." 

 —Sean Wolsey, Bağımsız Yüklenici, SnS IT1

"Bu sunuculara güvenebilirsiniz. Bizi hiç yarı 
yolda bırakmayan bir 4. Nesil sunucuyu kısa 
süre önce kapattık." 

 —Barry Doyle, BT Direktörü, Crisp County 
School System2

2: DESTEK
Herhangi bir sorun ortaya çıktığında 
sunucunuzu hızlı bir şekilde yeniden 
çalıştırabileceğinize güvenmeniz gerekir. 

"Bir parça bozulduğunda ertesi sabah bir 
teknisyenle yedek parça gönderildi. Burada 
bulunduğum 9 yılı aşkın sürede 2 kez 
onarıma ihtiyacımız oldu ve ihtiyacımız bu 
şekilde karşılandı."

 —Sean Wolsey, Bağımsız Yüklenici, SnS IT1

Spiceworks 
incelemelerini okuyun.

TechValidate anket 
raporunu okuyun.
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Hizmet olarak BT'yi tüketme
Üstün teknolojiye nakdi muhafaza 
edecek ve verimliliği artırmanıza 
yardımcı olacak şekilde, uygun maliyetli 
olarak erişim sağlamaya ihtiyacınız 
var. HPE Financial Services'in esnek 
abonelik seçenekleri, hizmet olarak 
BT'yi oldukça düşük aylık ödemelerle 
tüketmenizi mümkün kılar.

Daha fazlasını daha azıyla 
gerçekleştirin
HPE Pointnext Services, işlemleri 
basitleştirmenize ve BT personelini 
genişletmenize yardımcı olarak daha 
az eforla daha fazla iş yapmalarını 
sağlayacak uzmanlığa ve deneyime 
sahiptir. HPE Pointnext Services, 
rekabetçi tehditler ve güvenlik tehditleri 
gibi risklerin önüne geçmek için 
inovasyon yapmanıza yardımcı olur. 
En iyi uygulama önerileri ve proje bazlı 
iş birliklerinden operasyonel destek 
hizmetlerine kadar uzanan çeşitli 
teklifler ortamınızın etkili ve güvenli 
şekilde çalışmasını sağlar.

"HPE ProLiant sunucular, genellikle VMware 
ile çalışan şirket içi görevlerimizin tamamını 
destekliyor. HPE'nin VMware desteği, karar 
ama süreçlerimizde gerçekten önemli bir rol 
oynuyor."

 —Nigel Hobden, BT Mimarı Random2

"Hızlı, bilgiye dayalı ve iletişim odaklı teknik 
destek sunuyor. İhtiyaç duyduğunuzda 
yedek parçalar tam zamanında elinize 
ulaşıyor. Güncellemeleri kolayca alıp 
uygulayabiliyorsunuz."

 —Dan Jones, Teknoloji Uzmanı, Longview 
School District2

3: DEĞER
Değer çeşitli şekillerde ölçülebilir. Birçok 
müşteri, HPE ProLiant sunucuların makul 
bir fiyatla üstün güvenilirlik, destek ve 
yönetilebilirlik sunduğuna inanıyor.

"Her zaman en düşük maliyetli seçenek 
olmasa da çok yüksek maliyetli de değil. 
Maliyet ve uzun kullanım ömrünün bu 
sistemleri nasıl iyi bir fırsata dönüştürdüğünü 
deneyimledim."

 —Dave Hausmann, BSIT/ISS Bilgi 
Teknolojilerinden Sorumlu Uzman,  
Su Clinica1 

"HPE ProLiant sunucuları standart haline 
getirmek dağıtım süremizi azalttı, öğrenme 
eğrimizi kısalttı ve satışa daha fazla, desteğe 
daha az zaman ayırmamızı sağladı."

 —Marco Lanetta, BT Uzmanı, MAI 
Computing2

"HPE ProLiant sunucular hem uygun fiyatlı 
hem de teknoloji ihtiyaçlarını karşılıyor."

 —John Stuart, BT Müdürü, Maine MEP2

4: SADAKAT
HPE ProLiant sunucular, yıllar içinde çok 
sadık müşteriler edinmemizi sağladı.

"HPE ProLiant sunucularla deneyimime 
dayanarak, bu sunucuları arkadaşlarıma 
veya meslektaşlarıma hiç tereddüt etmeden 
önerebilirim."

 —Dan Jones, Teknoloji Uzmanı, Longview 
School District2

"HPE ProLiant sunucular uzun yıllardır 
güvenilirliğini güçlü bir şekilde koruyor."

 —John Stuart, BT Müdürü, Maine MEP2

"20 yılı aşkın süredir HPE ProLiant 
çözümlerine güveniyoruz ve bunu 
değiştirecek hiçbir neden yok."

 —Brian McNutt, Sistem Yöneticisi,  
Moore Ingram Johnson & Steele, LLP2

5: YÖNETILEBILIRLIK
Kolay yönetilebilirlik, çalışan sayısını veya 
bütçeyi artırmadan en son teknolojilerden 
yararlanmanıza yardımcı olur.

"Kolayca yüklenen ve yükseltilen HPE ProLiant 
sunucular en güvenilir seçenek."

 —Thomas Latimer, Şirket Sahibi/Baş 
Danışman, Precision Computer Systems2

"HPE ProLiant sayesinde donanım ve 
bakım sorunlarına çok az zaman harcadık 
ve bu sayede müşterinin özel ihtiyaçlarını 
karşılamaya daha fazla odaklanabildik."

 —Brian McNutt, Sistem Yöneticisi, Moore 
Ingram Johnson & Steele, LLP2

"Bence, HPE ProLiant sunucular bir x86 
sunucu ortamında en güvenilir ve yönetilebilir 
çözümü sunuyor." 

 —Fabrizio Toxiri, Denetleyici, BitLan2

"HPE iLO; bu ürünün ne kadar iyi olduğuyla 
ilgili ne söylesem az."1

PROLIANT'I GÜVENLE 
SEÇIN
Tüm bu sebepler ve daha birçoğu nedeniyle, 
HPE ProLiant işletmeniz için en iyi seçenek. 
HPE ya da yetkili kanal iş ortağı temsilcinizle 
hemen iletişime geçerek daha fazla bilgi alın.

DAHA FAZLA BILGI
hpe.com/tr/tr/servers
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