HPE GreenLake
– pilvi tulee luoksesi
Nauti pilvikäyttökokemuksesta ja
läpinäkyvästä hinnoittelusta omasta
konesalistasi. Hanki hybridipilvesi
yhdellä laskulla Atealta.

Hybrid IT
HPE GreenLake

Yksityinen pilvi

Kumppanin jaettu
palvelualusta

Azure, AWS
Julkipilvi

HPE GreenLake -palvelu soveltuu yrityksellesi, kun haluat
1. Pitää it-infrastruktuurisi omassa tai palveluntarjoajasi konesalissa tietoturva-, suorituskyky- tai
2.
3.
4.
5.

määräystenmukaisuussyistä.
Varmistaa liiketoimintayksiköittesi käyttöön joustavasti niiden tarvitsemaa laskentatehoa, tallennuskapasiteettia
ja muistia.
Haluat mahdollistaa pilvikäyttökokemuksen myös liiketoimintakriittisille työkuormille, ja samalla säilyttää
täyden kontrollin myös niiden alustaan.
Kontrolloida, hallita ja seurata it-infrastruktuurisi todellisia käyttöasteita.
Maksaa käyttämistäsi it-ratkaisuista todellisen käytön perusteella - kaikki kulut yhdellä kuukausilaskulla.

Hyödyt liiketoiminnalle

Hyödyt IT:lle

• Kustannustehokas ratkaisu, joka joustaa nopeasti
liiketoiminnan muutoksissa.
• Turvaa yrityksen kassavirran, saavutat 30-40%
säästöt eliminoimalla etukäteisinvestoinnit
tarpeettomaan kapasiteettiin.
• 75% lyhyempi käyttöönottoaika uusille
digitalisaatioprojekteille.
• Tukee kestävää kehitystä ja pienentää yrityksen
hiilijalanjälkeä.

• Paikallisen it-infrastruktuurin ja pilven hyödyt yhdessä
paketissa.
• Vapautat 85% it-ammattilaisten aikaa ympäristön
ylläpidosta tuottavampaan kehitystyöhön.
• Hallitset koko hybridipilviympäristöä, myös julkipilveä,
yhdestä portaalista HPE Central -alustalta.
• Tietoturvallinen ja määräystenmukaisuuden täyttävä
it-ympäristö.
• Läpinäkyvä ja joustava palvelumalli – yli 90 %
HPE GreenLake -palvelua käyttävistä asiakkaista uusii
sopimuksen.

HPE GreenLake -palvelu pähkinänkuoressa
HPE GreenLake yhtenäistää yrityksesi hybridipilvikokemuksen.
Hankit eri työkuormiesi ajamiseen tarvitsemasi it-resurssit valmiiksi
konfiguroituna ratkaisuna omaan tai Atean konesaliin toimitettuna
pakettina. Maksat it-resursseistasi todellisen käytön mukaan, otat itresurssit parempaan kontrolliin ja varmistat ympäristön tietoturvan.

Liiketoimintasovellus
Kapasiteetin lisäys

Ennustettu
kapasiteettitarve

maksu käytön
mukaan*

Kapasiteetin vähennys
* tai minimisitoumuksen mukaisesti

Paikallinen
puskuri

Miksi hankkisit HPE GreenLake -palvelun Atealta?
• Atea on HPE:n korkeimman platinatason kumppani ja HPE GreenLaken sertifioitu osaaja.
• Atean konsultointipalvelut tukevat yrityksesi pilvimatkaa liiketoimintavetoisesti, esimerkkinä Atea Cloud Track
-palvelu, joka auttaa asiakkaitamme pilvisiirtymän eri vaiheissa.
• Atean jatkuvat valvonta- ja hallintapalvelut turvaavat it-ympäristösi jatkuvuuden.

Kuinka HPE GreenLake -projektisi etenee
Atean kanssa?
• Atean kokeneet it-ammattilaiset kartoittavat itinfrastruktuurisi.
• Kerromme mitä it-resursseja yrityksesi kannattaisi
hankkia HPE GreenLakesta.
• Teemme yrityksellesi kilpailukykyisen ja selkeän
tarjouksen.
• Laadimme halutessasi tiekartan hybridin itinfrastruktuurisi kehittämiseen.
• Atealta voit myös hankkia tuki- ja huoltopalvelut sekä
koko hybridiympäristösi valvonnan.

Usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia:
K: Miten palvelumalli eroaa rahoituksesta?
V: Palvelumallissa asiakas maksaa vain käytetystä
kapasiteetista (tai minimisitoumuksen mukaisesti,
jos käytetty kapasiteetti on minimisitoumusta
pienempi) ja HPE pitää huolen, että paikallista
puskurikapasiteettia on riittävästi. Nimetyt
asiantuntijaresurssit ovat jatkuvasti asiakkaan apuna.
K: Mitä, jos kapasiteettitarve pienenee?
V: Sopimuksessa on minimisitoumus kapasiteetin
osalta. Mikäli kapasiteettitarve pienenee pysyvästi,
asiakkaan kanssa voidaan neuvotella uusi
minimisitoumus ja palvelukuvausta SOW (Statement
of Work) päivitetään vastaavasti.

Kysy lisää: atea.fi/ota-yhteytta

K: Voiko myös kolmannen osapuolen tuotteita
sisällyttää GreenLake-palveluun?
V: Kyllä voi. Lisätietoja saat Atean HPE-tiimiltä.
K: Onko HPE:n mahdollista ostaa pois asiakkaan
vanhat järjestelmät teknologiauusinnan
mahdollistamiseksi?
V: Kyllä, tämä on mahdollista.
K: Kuka toimittaa palvelut asiakkaalle?
V: HPE:n nimetty palvelutiimi yhteistyössä Atean
asiantuntijoiden kanssa. Tarkempi työnjako sovitaan
hankekohtaisesti.

