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O HPE Storage é
atemporal
Uma experiência que melhora a cada dia mais com inovação em
tecnologia e modelo de negócios
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Seus negócios estão se movendo mais rápido do que nunca. É preciso investir em uma
infraestrutura que ofereça suporte às suas necessidades hoje e no futuro. No que diz
respeito ao armazenamento, você teve que lidar com surpresas desagradáveis, como
downtime não planejado, atualizações em larga escala, preços de recursos e custos de
suporte cada vez maiores que inibiram sua capacidade de alavancar novas oportunidades de
negócios.
A Hewlett Packard Enterprise facilitou a migração para uma experiência de armazenamento
radicalmente mais simples, que permanece assim, mesmo à medida que sua empresa
cresça e suas necessidades evoluam.O HPE Storage fornece a flexibilidade arquitetônica
e financeira para você ir a qualquer lugar com plataformas pensadas para o futuro e
disponibilidade de classe mundial.
Ao comprar o HPE 3PAR e o HPE Nimble Storage, você está comprando uma solução
atemporal que oferece suporte a você hoje, amanhã e além.
99,9999% de disponibilidade
garantida
Garantias de eficiência de dados

Software com tudo incluso

Consumo de pagamento por uso

Arquitetura pensada para o
futuro

Atualizações fáceis

Preços de suporte previsíveis

Figura 1. Elementos atemporais do HPE Storage

O que torna o HPE Storage atemporal?
99,9999% de disponibilidade garantida
Diga adeus à ansiedade e à interrupção de paralisação inesperada. Caso você tenha menos
de 99,9999% de disponibilidade — seguindo os termos simples dos programas HPE 3PAR
e HPE Nimble Storage — a HPE trabalhará com você para resolver o problema e fornecerá
meses adicionais de suporte sem custos com a Garantia HPE Get 6-Nines.
Eficiência de dados sem esforço
Fique tranquilo com a eficiência dos dados com nossas garantias diretas de eficiência de
dados.

 HPE Store More Guarantee é uma garantia apenas
A
pré-venda disponível em todos os modelos de array
totalmente em flash HPE Nimble Storage.

Com a HPE Store More Guarantee para o HPE Nimble Storage, você obtém a maior
eficiência de capacidade totalmente em flash quando comparada a outros arrays totalmente
flash. Os arrays totalmente em flash HPE Nimble Storage armazenam mais dados de
produção por terabyte de capacidade de flash bruta sem comprometer a resiliência.
Embora muitos concorrentes só ofereçam RAID de paridade simples ou dupla, fornecemos
RAID de Paridade Triple+ para uma resiliência excepcional, oferecendo maior eficiência de
capacidade.
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Reduza os custos de espaço físico e armazenamento dos dados, com a HPE Data
Reduction Guarantee para HPE 3PAR Storage. Essa garantia é padrão em todos os novos
sistemas HPE 3PAR, não custa nada e não contém termos ocultos.
Nós não apenas fornecemos eficiência de dados, mas também garantimos a satisfação do
cliente. A HPE Nimble Storage Satisfaction Guarantee permite que você a experimente
por 30 dias sem risco. Se você não estiver satisfeito com os benefícios e capacidades dos
produtos HPE Nimble Storage, nós trabalharemos com você para solucionar suas questões.
Software com tudo incluso
Obtenha mais valor e libere todo o potencial da funcionalidade do seu sistema de
armazenamento com a nossa estrutura de software de licenciamento com tudo incluído.
Fornecemos todos os recursos de software, como o HPE InfoSight — quando você compra
o HPE 3PAR Storage e o array HPE Nimble Storage, sem custo adicional. Novos recursos e
aprimoramentos do sistema operacional estão incluídos, desde que você tenha um contrato
de suporte válido.
Consumo de pagamento por uso
O modelo tradicional de se adquirir infraestrutura de TI frequentemente resulta em uma
capacidade de provisionamento que é muito alta ou muito baixa para suas necessidades
de TI. Você pode gastar dinheiro em capacidade não utilizada para lidar com crescimento
inesperado ou lutar para atender à demanda quando você não tiver capacidade suficiente.
A Capacidade Flexível HPE GreenLake oferece um preço mensal de pagamento de TI
baseado em consumo que alinha o fluxo de caixa ao uso da capacidade real. Ao implantar
capacidade adicional à frente da demanda futura, você pode aumentar ou reduzir a
expansão de forma flexível em minutos. Ao pagar apenas pelo que você realmente usa sem
pagamento adiantado, o custo total de propriedade é menor que a nuvem e uma compra
tradicional.
Arquitetura pensada para o futuro
Na HPE, temos o compromisso de fornecer uma arquitetura pensada para o futuro
aos nosso clientes. Com o HPE 3PAR Storage ou o array HPE Nimble Storage, seu
armazenamento é compatível com as mais recentes tecnologias. Por exemplo, o HPE 3PAR
Storage e o array HPE Nimble Storage são projetados para NVMe e Storage Class Memory.
Isso significa que você não precisará atualizar seu hardware para oferecer suporte a novas
tecnologias.
Atualizações fáceis
Esqueça os ciclos dispendiosos de plataformas “rip and replace”. Suas arrays HPE Storage
evoluem facilmente com os seus negócios. Seu valor de armazenamento flash o valor
é protegido por meio de simples atualizações de hardware e software, juntamente com a
expansão e escalabilidade flexíveis para um desempenho sem interrupções e um aumento
de capacidade.
E se sua infraestrutura continuasse acelerando? Temos três opções de atualização de
controladoras para clientes HPE Nimble Storage:
• Atualização de controladora de mesma camada: Você recebe uma atualização de
controladora HPE Nimble Storage equivalente no terceiro ano. Se, em dado momento,
tivermos novos modelos, é nossa responsabilidade mapear para o modelo mais novo
equivalente.
 sta garantia é válida por um período de 60 dias,
E
que começa a partir do momento em que o array
HPE 3PAR chega ao local do cliente.
Somente para HPE Nimble Storage.
Consulte Garantia de satisfação com o HPE
Nimble Storage para obter detalhes.

––Exemplo: Um cliente HPE Nimble Storage AF1000 receberia o equivalente a um HPE
Nimble Storage AF1000 no terceiro ano, que atualmente é o HPE Nimble Storage AF20.
• Atualização de controladora de mesma camada +25%: a HPE percebe que alguns
clientes podem precisar de um aumento no desempenho no terceiro ano, mas não é um
aumento suficiente para garantir a opção de atualização de controladora de camada mais
alta. Então, com a introdução das diferentes plataformas Gen5, adicionamos essa nova
opção. No terceiro ano, você obtém uma controladora HPE Nimble Storage que é pelo
menos 25% mais rápida que sua camada atual.
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––Como podemos ter certeza de que nossa controladora será pelo menos 25% mais rápida
no terceiro ano?
ààCom a confiança que temos em nossa arquitetura de CPU e nossa experiência com
várias atualizações de plataforma, estamos cientes de que atualizar para uma CPU de
nova geração equivalente poderia render pelo menos 25% de aumento no desempenho.
Pode haver casos em que o desempenho da controladora de nova geração não
aumenta em pelo menos 25% na mesma camada. Nesse caso, simplesmente honramos
o contrato e oferecemos uma controladora com camada superior.
––Atualização de controladora de camada mais alta: Você recebe uma atualização do
HPE Nimble Storage que é uma camada mais alta no terceiro ano do que a controladora
original que você comprou. O HPE Nimble Storage garante que esta controladora
atualizada seja pelo menos 25% mais rápida que a original. Se, no momento, tivermos
modelos mais novos, a HPE mapeará para o modelo mais novo equivalente.
ààExemplo: Um cliente HPE Nimble Storage AF1000 receberia o equivalente a
um HPE Nimble Storage AF3000 no terceiro ano, que atualmente é o HPE Nimble
Storage AF40.

Para mais informações
Armazenamento HPE 3PAR
HPE Nimble Storage

Preços de suporte previsíveis
Oferecemos preços de suporte simples em produtos HPE Nimble Storage para que você
possa bloquear os custos de serviço antecipadamente. Os preços de suporte simples
permitem que você tire o máximo proveito do seu armazenamento em flash e use-o pelo
tempo que desejar. Fornecemos manutenção simples e preços de suporte durante toda a
vida útil do produto.
E para o HPE 3PAR Storage, oferecemos preços de suporte previsíveis via HPE GreenLake
Flex Capacity.
Um armazenamento que dura
Não deixe o seu investimento em armazenamento ficar obsoleto antes da hora. Com
uma variedade de recursos, incluindo licenciamento completo, atualizações flexíveis da
controladora, uma garantia de disponibilidade de seis 9s e uma variedade de modelos de
consumo, o armazenamento HPE é atemporal.

Inscreva-se aqui para
receber atualizações

Saiba mais em
hpe.com/us/en/storage/flash-hybrid.html
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