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HPE GreenLake yüksek performanslı bilgi işlemi hizmet olarak sunar
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HPE GREENLAKE ILE ARTAN BILGI 
IŞLEM IHTIYAÇLARINIZI KARŞILAYIN
Dijital dönüşüm, yeni yoğun verili iş yüklerini ve benzeri görülmemiş bir ölçekte çalışan gerçek zamanlı analitiği 
destekliyor. Verilerinizin potansiyelini açığa çıkarmak ve inovasyonu hızlandırmak için yeni yazılım, bilgi işlem, 
ara bağlantı ve depolama yetenekleri gereklidir. Pazar lideri bir hizmet olarak BT teklifi olan HPE GreenLake'in 
sağladığı hizmet olarak yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) ile yardım elinizin altında.

HPE GreenLake tarafından sağlanan yüksek performanslı bilgi işlem hizmetleri, daha hızlı kararlar almanıza ve 
keşif süresini kısaltmanıza yardımcı olan özel, güçlü bilgi işlem ve analitik yeteneklerine kolay ve uygun fiyatlı 
erişim sunar. Artık, büyümeye veya öngörülemeyen ani artışlara hazır esnek kapasite sayesinde, fazla sağlama 
maliyetleri geçmişte kaldı.

HPE GreenLake, genel bulutun basitliğini, çevikliğini ve ekonomik avantajlarını, kurum içi BT'nin güvenlik ve 
performans avantajlarıyla birleştirir. Bu tüketime dayalı BT modeli, değer elde etme süresini kısaltmanıza, BT 
ekonomisini iş öncelikleriyle uyumlu hale getirmenize, BT işlemlerini basitleştirmenize ve daha iyi kontrol elde 
etmenize yardımcı olur. 

HPE GreenLake, kurum içinde veya ortak konumda üstün esneklik, ölçeklenebilirlik ve kontrol sağlayan tüketime 
dayalı bir yüksek performanslı bilgi işlem modeli sunar. Hizmet olarak yüksek performanslı bilgi işlem ile sektör 
lideri HPE teknolojilerini kullanarak kendi yüksek performanslı bilgi işlem altyapı çözümünüzü tasarlayabilir 
veya self servis olan ve sizin için yönetilen, önceden boyutlandırılmış yapılandırmalarla hizmetinizi standart hale 
getirebilirsiniz.

HPE GreenLake anlaşmanızdaki yerleşik teknoloji yenileme özelliği, pazardaki en son teknolojiden yararlanmanıza 
ve böylece rekabet gücünüzü korumanıza imkan tanır. Dahası HPE, mevcut altyapınızı satın alıp geri dönüştürerek 
sürdürülebilirlik hedeflerinizi karşılamanıza yardımcı olur.
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HPE GREENLAKE, YÜKSEK 
PERFORMANSLI BILGI IŞLEME HIZMET 
OLARAK ERIŞILMESINI SAĞLIYOR
HPE GreenLake; basit, kullanım başına ödeme finansal modeli ile çok çeşitli tüketime dayalı BT hizmetleri sunar.  
HPE GreenLake ile: 

1. Daha indirimli nakit akışlarıyla finansal avantajlar elde edin ve bugünkü net değerinizi artırın. Beş yılda  
kapasiteyi ikiye katlayan, InfiniBand ile bir HPE Apollo XL170r Gen10 Sunucu kümesi çözümü için teklif örneğini  
ele alalım. Şekil 1, fiyat teklifi için kümülatif nakit akışlarını temsil etmektedir. 
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ŞEKIL 1. Örnek: InfiniBand ile HPE Apollo XL170r küme çözümü için nakit akışları

Tablo 1, teklifin yatırım analizini temsil etmektedir: tam kullanım senaryosunda %20'lik bir finansal avantaj (CAPEX 
yatırımından daha az) ve %80 kullanımla %35'e kadar avantaj. Yalnızca rezervin üzerindeki kullanımınız kadar  
ödeme yaparsınız.

TABLO 1. Örnek: InfiniBand ile HPE Apollo XL170r küme çözümü için yatırım analizi

Satın alma HPE FC Fark % fark

%100 kullanımda toplam 5 yıllık 
fiyat

10.871.877,12 $ 8.756.540,56 $ 2.115.336,56 $ %19,5

%80 kullanımda toplam 5 yıllık 
fiyat

10.871.877,12 $ 7.105.704,15 $ 3.766.172,97 $ %34,6

PV için sermaye maliyeti %'si %9
Not: Pozitif bir değer, FC'nin daha uygun olduğunu 
gösterir

Advisory and Professional Services dahildir
Fazla sağlama kapasitesi %'si %20

Teknolojiyi yenileme Y

Bu örnek, hizmet olarak yüksek performanslı bilgi işlemin, finansal hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmak için  
daha fazla değişkenlik ve esneklik sunduğunu göstermektedir. Daha iyi nakit akışı elde edersiniz ve daha fazla  
tasarruf edersiniz. 
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Tüketime dayalı BT dönüşümü hızlandırıyor
Sonuç odaklı BT tüketimi, sadece sıfırdan oluşturulan veya genel buluttan satın alınan çözümlerden 
edinemeyeceğiniz çeşitli avantajlar sunar. Her ikisinin de en iyi yönlerini sunan HPE GreenLake, 
size aşağıdakileri sağlar:

• İşletmeniz için finansal esneklik kazanın: İş ihtiyaçlarınız için doğru oranda rezerve edilen/talep 
üzerine kapasite seçin.

• Hizmetlerinizi iş ihtiyaçlarınızla uyumlu hale getirin: Kurulu donanımlarınızın kapasitesini 
destekliyoruz, ölçüyoruz ve yönetiyoruz; BT yığınlarınızdan herhangi birini veya tümünü 
çalıştırmanız için gereken ek hizmetleri ekliyoruz.

• Yalnızca tükettiğiniz kadar ödeyin: Kullandığınızı ölçüyoruz ve rezerv kapasite üzerinde 
kullandığınızı aylık olarak ödüyorsunuz.

• Talep öncesinde kapasite edinin: Kapasiteyi aktif şekilde takip ediyor, yönetiyor ve iş ihtiyaçları 
doğmadan önce sunuyoruz.

• İş yükü gereksinimlerinize uygun platformu seçin: Daha hızlı dağıtım için çok çeşitli HPE çözümleri 
arasından seçim yapın.

ŞEKIL 2. HPE GreenLake BT'nize nasıl fayda sağlıyor?

Tasarruflar

Tasarruflar

$

Zaman

Kullanılan ve faturalandırılan 
depolama veya bilgi işlem 
kapasitesi

Geleneksel fazla sağlama

Fazla nedeniyle doğan 
maliyetlerden tasarruf 
edin

HPE GreenLake tamponuKapasiteye talep öncesinde sahip olun
Güvenli bir kapasite tamponunu koruyun

Rezerv düzeyi

2. Ortamı doğru boyutlandırarak fazla sağlamadan ve yetersiz sağlamadan kaçınıp kullandığınız kadar ödersiniz. 
Fazla sağlama; kapasite ve maliyet israfına yol açabilir. Üç ila altı ay arasındaki satın alma döngülerinde, kapasitenin 
tükenmesini önlemek için fazla sağlama yaygındır ve bu da gereksiz masraflara yol açar. Yüksek performanslı bilgi işlem 
içinse iş yükü dalgalanmaları daha belirgindir. Bu nedenle, fazla sağlama için gereksinim tipik bir iş yükünden çok daha 
yüksektir ve bekleme süresi (tedarik) altı aya yakındır. Şekil 2'de gösterildiği gibi, varlıkların fazla sağlanması optimum 
değildir. Öte yandan yetersiz sağlama; başarısızlıklara, gecikmelere veya performansın düşmesine neden olabilir. HPE 
GreenLake, geleneksel BT satın alımınıza kıyasla daha yüksek yatırım getirisi ve daha düşük operasyonel maliyet sunar. 
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Doğru satın alma kararını verin.
Satış öncesi uzmanlarımızla iletişime 

geçin.

Sohbet AramaE-posta

Güncellemeleri alın
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HPE GreenLake, Exascale çağında başarılı olmanıza yardımcı olmak için bilgi işlemi yeniden tanımlıyor. 
İhtiyacınız olduğunda hazır olan; esnek, talebe bağlı endüstri lideri yüksek performanslı bilgi işlem altyapısıyla 

yeni fırsatlar yakalayın ve rekabet avantajı elde edin. 

DAHA FAZLA BILGI ALABILECEĞINIZ ADRES:
hpe.com/tr/tr/greenlake

ÖNEMLI OLAN AVANTAJLAR

İş çevikliği için 
değer elde 

etme süresini 
kısaltın.

Kontrolünüzde ve kurum 
içinde bulunan hassas 
verilerle riski azaltın. 

Özel bir bulutun gizliliği 
ve güvenliği ile genel 

bir bulutun esnekliğine 
sahip olun.

İyileştirilmiş BT 
personeli verimliliği ve 
üretkenliği dahil olmak 
üzere kanıtlanmış bir 
modelle üretkenliği 

artırın.

Rutin altyapı görevlerini 
(altyapınızı ve 

uygulamalarınızı izleme 
ve çalıştırma) üstlenebilen 
HPE GreenLake yönetim 
hizmetleriyle BT işletimini 

basitleştirin. 
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