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Smart Management ile HPC Baş Düğümü
İçin Red Hat Enterprise Linux: 1, 3 veya 5
yıllık, 7/24 Destek
Smart Management ile HPC Bilgi İşlem
Düğümü İçin Red Hat Enterprise Linux: 1, 3
veya 5 yıllık

Red Hat® ortamınız için tek noktadan bir çözüm mü
arıyorsunuz? HPE tarafından sunulan Red Hat Enterprise
Linux, Linux® ortamınız için kurumsal sınıf destek sunarak hızlı
yanıt ve sorun çözümü ile üstün teknik uzmanlık sağlar. Ayrıca,
sertifikalı ve desteklenen HPE ProLiant Sunucular ve
Depolama portföyünden seçim yapma özgürlüğü ile
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çözümünüzü bireysel gereksinimlerinize göre uyarlama
esnekliğinden yararlanabilirsiniz.

ÖZELLIKLER
Tek Noktadan Destek
HPE tarafından sunulan Red Hat Enterprise Linux, Hewlett Packard Enterprise’ı
hem donanım hem de yazılım için satın alma, iletişim ve sorumluluk için
kullanacağınız tek nokta haline getirir.
Aboneliğinizi alın ve 30 gün içinde etkinleştirin.

Üstün Teknik Uzmanlık
HPE tarafından sunulan Red Hat Enterprise Linux, Red Hat Enterprise Linux için
ek gelişmiş destek ve eğitim hizmetleri sağlar ve yerel olarak sunulan tutarlı bir
küresel hizmet deneyimi sunar.
Linux Foundation kuruluşunun Platinum üyesi olan Hewlett Packard Enterprise
olarak, Linux'un nasıl değişip geliştiğini anlıyoruz ve sürekli müşteri memnuniyeti
sağlamak amacıyla Red Hat® ve Linux® topluluğuyla yakın işbirliği içerisindeyiz.

Endüstri Lideri Çözümler
HPE tarafından sunulan Red Hat Enterprise Linux, tüm HPE ProLiant Sunucular
ve Depolama portföylerinde sertifikalıdır ve desteklenir.
Hewlett Packard Enterprise, müşteri soruları ve sorunlarıyla yükleme öncesinde
ilgilenmek amacıyla Hewlett-Packard Sunucuları, Converged Systems ve
OpenStack’te oluşturulan Red Hat Virtualization ve Red Hat Storage için referans
mimarileri (RA) geliştirir.

Yeni Smart Management
Smart Management artık Satellite içeriyor.

Teknik özellikler

Red Hat Enterprise Linux Sunucusu 2 Yuva 1 Konuk
1 Yıl Abonelik 5x9 Destek E-LTU

Product Number

J8J35AAE

Ek teknik bilgiler, mevcut
modeller ve seçenekler için
lütfen Kısa Özellikler kısmına

HPE POINTNEXT SERVICES
HPE Pointnext Services, işlerinizi ileriye taşımanıza ve geleceğe hazırlanmanıza yardımcı

olmak için teknoloji ve uzmanlığı bir araya getiriyoruz.

HPE Pointnext Services'tan Operasyon Hizmetleri

bakın

HPE Pointnext Tech Care, istikrarlı inovasyonu sürdürmeye yardımcı olmak için ürüne özel

uzmanlara, yapay zeka yönlendirmeli dijital deneyime ve genel teknik rehberliğe hızla
erişmenizi sağlar. Daha hızlı yanıtlar vermek ve daha fazla değer sunmak için BT desteğini
en baştan yeniden tasarladık. HPE Pointnext Tech Care, sadece bozulan şeyleri onarmanın
aksine işleri yapmanın daha iyi yollarını sürekli araştırarak iş hedeflerinize ulaşmaya
odaklanmanıza yardımcı olur.
HPE Pointnext Complete Care, tüm BT ortamınızın optimizasyonuna bütünsel bir yaklaşım

getiren, modüler bir uçtan buluta BT ortamı hizmetidir ve kişiselleştirilmiş ve müşteri odaklı
bir deneyim sayesinde üzerinde anlaşılan BT sonuçları ve iş hedeflerine ulaşılmasını sağlar.
Bunların tümü, HPE Pointnext Services uzmanlarından oluşan özel bir ekip tarafından
sağlanır.
HPE Integration and Performance Services, münferit ihtiyaçlar, iş yükleri ve
teknolojilere dayanan bir hizmet menüsüyle ürün yaşam döngünüzün herhangi bir
aşamasında deneyiminizi özelleştirmenize yardımcı olur.
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Tavsiye, tasarım ve dönüştürme
Dağıtım
Entegrasyon ve taşıma
Çalıştırma ve iyileştirme

·
·
·
·

Finans Hizmetleri
GreenLake Management Services
Kullanımdan kaldırma ve silme
BT Eğitimi ve kişisel geliştirme

İlgili diğer hizmetler
HPE Education Services çalışanlarınıza dijital bir dönüşüm için gereken becerilerini
genişletirken destek olacak kapsamlı bir dizi hizmet sunar. Diğer sorularınız ve destek
seçenekleriniz için HPE Satış Temsilcinize veya Yetkili Kanal İş Ortağınıza danışın.
Arızalı Ortamı Alıkoyma isteğe bağlıdır ve arıza nedeniyle HPE tarafından değiştirilen
Disk Sürücüler ve uygun SSD/Flash Sürücüleri korumanızı sağlar.

HPE GREENLAKE
HPE GreenLake, tek bir birleşik işletim modeliyle bulut deneyimini uygulamalara ve verilere Doğru satın alma kararını verin.
Satış öncesi uzmanlarımızla iletişime geçin.

Şimdi satın alın

veri merkezleri, çoklu bulutlar ve uçlar- her yerde ulaştıran, HPE'nin pazar lideri Hizmet
Olarak BT teklifidir. HPE GreenLake, kurum içi iş yükleri için genel bulut hizmetleri ve
altyapı sağlar ve kullanım başına ödeme modeliyle tamamen yönetilebilirdir.
BT finansman çözümleri gibi daha fazla hizmet arıyorsanız lütfen buradan keşfedin.
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değiştirilebilir. Hewlett Packard Enterprise ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen
açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek garanti olarak algılanmamalıdır. Hewlett Packard Enterprise, işbu
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