
Het stimuleren van innovatie en 
betrouwbaarheid binnen uw IT-infrastructuur 
betekent niet altijd dat u alleen op nieuwe 
technologie moet vertrouwen. Volgens 
een recente studie is 70% van de bedrijven 
geïnteresseerd in het gebruik van 
tweedehands IT-apparatuur om de levensduur 
van hun verouderde systemen te verlengen. 
Deze bedrijven melden veel voordelen van 
deze optie, waaronder lagere IT-kosten, 
minder e-afval, maximale ROI en een zo goed 
als nieuw prestatieniveau. 1 Tweedehands 
producten met HPE-certificaat kunnen 
voldoen aan uw unieke technologische eisen 
en u helpen uw doelstellingen op zakelijk 
gebied en duurzaamheid te bereiken.

Vertrouwde HPE-producten 
voor elk scenario 

Technologie van de vorige generatie is perfect 
geschikt voor verschillende bedrijfsscenario's: 

• Verlenging van de levensduur van verouderde 
applicaties — volwassen softwareapplicaties 

vereisen vervangende hardware van dezelfde 
ouderdom om de prestaties te verzekeren 
zonder de noodzaak om te testen 

• Ondersteuning van BCDR-plannen (Business 
Continuity of Disaster Recovery) — replica's 
van oorspronkelijke infrastructuur zijn vereist 
wanneer de continuïteitsplannen een failover 
naar alternatieve locaties omvatten

• Faciliteiten voor het testen van applicaties 
— geïsoleerde testomgevingen zullen de 
configuratiewijzigingen veilig modelleren 
voordat deze naar de hoofdinfrastructuur 
worden uitgerold 

• Ondersteunende apparaten en systemen 
die verder gaan dan de levensduur van de 
productie – apparaten, controlesystemen 
en andere oplossingen die geïntegreerde 
producten van de vorige generatie bevatten, 
hoeven niet opnieuw gekwalificeerd te worden 
voor componenten van de nieuwe generatie

• Tijdelijke IT-initiatieven en -activiteiten — 
Systemen kunnen gehuurd worden voor 
kortetermijnbehoeften 

Tweedehands producten 
met HPE-certificaat  
Technologie van de vorige generatie om 
verouderde omgevingen te optimaliseren

Oplossing

HPE Financial Services biedt klanten 
nieuwe manieren voor het plannen, 
aanschaffen, implementeren en 
aanpassen van de IT-systemen die vereist 
zijn voor de transformatie van hun bedrijf.

1 Hewlett Packard Enterprise Financial Services, 
The Circular Economy and IT Mindsets Study, 
september 2018

http://www.hpe.com/hpefinancialservices
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• of voor een seizoensgebonden 
capaciteitsverhoging, wat zowel financiële 
als infrastructurele flexibiliteit biedt

In al deze scenario's werken wij met u samen 
om uw bestaande infrastructuur te herzien, 
de vereiste componenten te bepalenen een 
plan te ontwikkelen om aan uw behoeften te 
voldoen. De apparatuur wordt vervolgens op 
maat geconfigureerd, getest en gecertificeerd 
met behulp van eigen HPE-tools en 
methoden.

Dit zal nooit ten koste gaan 
van de betrouwbaarheid, 
flexibiliteit of kwaliteit 

Onze deskundige ingenieurs, waarvan velen 
met meer dan 30 jaar ervaring in de industrie, 
werken met u samen om een tweedehands 
HPE-oplossing op maat te configureren 
met betrouwbare, volledig geteste HPE-
datacenterapparatuur. 

Wij kunnen het volgende leveren: 

• Getrainde technische ondersteuning bij het 
configureren van uw order om u te helpen 
de compatibiliteit met uw bestaande IT-
investering te garanderen 

• Productieprocessen die ervoor zorgen dat 
orders nauwkeurig ingevuld worden volgens 
de eisen die u hebt aangegeven

• Er kan een operationele en functionele 
garantie van 30 dagen en een OEM-
garantie van een jaar worden verleend op 
geconfigureerde datacenterapparatuur.

• Aangepaste ondersteuningscontracten 
die overeenkomen met de 
ondersteuningsvoorwaarden voor de 
bestaande omgeving

• De mogelijkheid van een Virtual Warehouse 
om apparatuur op voorraad te houden 
in een beveiligd, specifiek HPE-magazijn, 
waardoor de behoefte aan storage van 
ongebruikte apparatuur ter plaatse tot een 
minimum wordt beperkt.

• Wereldwijde logistiek om ervoor te zorgen 
dat systemen of componenten geleverd 
worden waar en wanneer ze nodig zijn

Breng uw duurzaamheidsinitiatieven 
op één lijn met uw bedrijf en verleng de 
levensduur van uw verouderde apparatuur 
door gebruik te maken van tweedehands 
producten met HPE-certificaat. 

Meer informatie is 
te vinden op
hpe.to/AssetManagement

Tweedehands producten met  
HPE-certificaat omvatten: 

• HPE ProLiant-servers, bladeservers, 
behuizingen 

• HPE Aruba- en Procurve-netwerken 

• HPE Integrity 

• HPE-UX 

• HPE Storage MSA, EVA, 3PAR en D2D 
back-up

• HPE tapesystemen 

• HPE netwerkproducten, switches 

• Er zijn tevens enkele tweedehands 
producten van derde partijen 
beschikbaar:

• DIGITALE onderdelen en systemen, 
inclusief VAX, 

• AlphaServerTM-systemen, 

• Onderdelen (geheugen, 
componentenmateriaal en meer)

Omdat uw infrastructuurbehoeften uniek 
zijn, is het belangrijk om een grote voorraad 
aan technologie beschikbaar te hebben. Wij 
hebben in onze magazijnen een uitgebreide 
voorraad aan bedrijfsapparatuur, waarvan 
de productie 18 maanden tot 25 jaar 
geleden is gestopt.
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