
Os dados estão no centro de tudo que fazemos hoje. Estes são um imenso recurso que você pode usar para 
promover a inovação, conduzir os negócios com maiores insights, e acelerar às pessoas para realizarem seu 
melhor trabalho. Mas a sobrecarga de dados, demandas de cargas de trabalho imprevisíveis e exigências 
crescentes de manutenção e segurança podem parar iniciativas importantes quando os sistemas de 
armazenamento carecem de desempenho, expansão, agilidade e eficiência para se manter.
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Montanhas de dados

Novas oportunidades!

Paragem nas boxes
para serviços

Dirija seu negócio de forma inteligente com o 
armazenamento HPE conduzido por IA e a 
economia baseada no consumo de HPE GreenLake 
Flex Capacity para obter a agilidade da nuvem com 
o controle de uma solução no local.

163 ZB

Viagem Digital
Destino: Armazenamento Inteligente

Tome a rota inteligente 
com armazenamento 
baseado no consumo

Armazenamento 
Tradicional 
• Longos ciclos de aquisição: 3 – 4 

meses

• Grande despesa de capital

• Perda de oportunidades

Rota Inteligente
• Cargas de trabalho otimizadas para 

desempenho, capacidade e disponibilidade

• Gestão de capacidade ativa para garantir o 
crescimento à frente da demanda

• Experiência como serviço: adaptar 
conforme necessário e pagar apenas pelo 
que você usar*

Navegação Tranquila
• Sua escolha de tecnologias de 

armazenamento flash ou híbrido, em 
arquivo, bloque e objeto de classe mundial

• Gerenciamento de dados autônomo e 
controlado por IA, utilizando análises 
avançadas e aprendizado de máquina

• Bu�er integrado com gestão de capacidade 
ativa para cobrir o inesperado

• Medido para que você pague apenas pelo 
que você usar*

Faça você mesmo
• Encontre e contrate aos engenheiros de 

armazenamento certos

• Dedique tempo valioso de TI para apoiar ao 
invés de inovar

• Arriscar erros dispendiosos devido a 
conhecimentos limitados ou falhas na manutenção

Caminho Rigoroso
• Capacidade insuficiente para satisfazer a 

demanda atrasa as iniciativas estratégicas

• Lentos ciclos de aquisição atrasam a 
resposta de TI para o negócio

• Aprovisionamento excessivo gera 
desperdício de capacidade e despesa

Aperfeiçoado por expertos
• O conhecimento e a experiência dos líderes em TI baseada no consumo

• Monitoramento ativo e apoio proativo do hardware do armazenamento instalado

• Serviços opcionais para operar qualquer ou todas as suas pilhas de TI

Chegou ao seu destino!
A agilidade e economia do armazenamento HPE junto com HPE GreenLake 
Flex Capacity permitem executar TI como um motor bem afinado:

• Melhorar a economia sem pagamento antecipado e 100% de utilização 
econômica de armazenamento

• Reduzir o risco de esgotamento de capacidade ou desperdício de dinheiro 
por sobre provisionamento

• Acelerar o rendimento com soluções de armazenamento sob demanda 
alinhadas com as necessidades de cargas de trabalho

• Garantir o controle do desempenho, segurança e conformidade

Porquê HPE GreenLake
• 9 anos de experiência: Histórico comprovado de 

sucesso com HPE GreenLake Flex Capacity

• Expansão Global: Mais de $3 bilhões sob contrato

• Satisfação do cliente: Mais de 90% de retenção

• Financiamento inovador: Disponível em mais de 
50 países

• Presença ao redor do mundo: Serviços 
entregados em 80 países

• Banco de reservas forte: Mais de 25,000 
especialistas ao redor do mundo

• Ecossistema de classe mundial: 40,000  
Parceiros de Canal de Eleição, Alianças e  
Parceiros Integradores de Soluções

Empresas que 
experimentam tempo 
de inatividade devido 
à baixa capacidade de 
planejamento2

Quantidade média 
de empresas com 
excesso de 
armazenamento4

Empresas que 
recebem queixas 
de desempenho 
lento4

Redução de 
despesas 
externas7

Poupanças 
nos recursos 
de TI7

Menores despesas operacionais 
de armazenamento devido a 
gerenciamento sem esforço5

Problemas abertos e 
resolvidos automaticamente6

Saiba mais
Contate à HPE para moldar suas poupanças 
de armazenamento com HPE GreenLake 
Flex Capacity para o armazenamento 
inteligente HPE  

hpe.com/greenlake
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POUPANÇAS DE DESPESAS DE 
CAPITAL COM HPE GREENLAKE  

FLEX CAPACITY3

UTILIZACAO ECONOMICA DE 
ARMAZENAMENTO

MENOR TEMPO DE ENTRADA 
NO MERCADO3                                                                     

DISPONIBILIDADE DE 
       ARMAZENAMENTO

30%

65%

100%

99.999%

48% 57%

50%

86%

79%

90% 40%

• Acelerar a 
implementação de app 
e serviços para perceber 
o valor rápido

• Dispor de mais tempo 
para inovar em vez de 
lutar com a 
infraestrutura            

• Obter a economia da 
nuvem com o controle 
no local

15

Líderes na
indústria

Conhecimento
global

Solidez
financeira

Ecossistema
de parceiros

https://www.hpe.com/us/en/services/it-consumption.html

