Garanta as vantagens da nuvem pública
sem abrir mão do controle on-premise
Equilibre a flexibilidade, custo e controle da TI
com a entrega de resultados acelerados

"Não abro mão
da segurança"
"Eu quero uma
TI incrível"

"Quero pagar
apenas pelo
que eu usar"

Negócios demandam flexibilidade

TI requer controle

Maiores razões citadas para utilizar
soluções de cloud¹:

Maiores razões citadas para utilizar
soluções on-premise²:

80%

40%

0%

Reduzir
custos

Garantir
controle

76%

Melhorar a
flexibilidade
da TI

40%

0%

68%

Manter os
processos
do negócio

61%

80%

55%

É possível unir os dois?

Para um melhor controle, muitas empresas optam por manter
cargas de trabalho críticas em um data center local e assim conseguir
gerenciar performance e compliance.

Essa fórmula pode levar a problemas com o planejamento de
capacidade, afetando tanto a performance quanto o resultado final.²
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das empresas sofreram com
paralisações por conta de
um planejamento fraco de
capacidade
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Enquanto isso, novos modelos de consumo estão oferecendo
opções flexíveis para o consumo de TI.
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Até o fim de 2018:

Em 2020:

50%

40%

da TI local e gastos com
ativos de data center estarão
sob modelos pay-as-you-go.³

dos gastos com infraestrutura
de TI nas empresas estarão em
modelos "as a service"4.

Tenha os resultados que você precisa - com a flexibilidade e
economia da nuvem pública e a segurança e controle de um
ambiente local - com o HPE GreenLake!
O HPE GreenLake, fornecido pelo HPE Pointnext, é um conjunto de
soluções de TI completas - como big data, computação de borda,
banco de dados e muito mais - on-premise com um modelo pay-per-use.

Economia do pay-per-use

Experiência de TI simplificada

HPE
GreenLake

Tempo de obtenção
de valor acelerado

Controle on-premise

O resultado final: tenha a simplicidade, agilidade e economia da
nuvem pública com os benefícios de segurança, controle e
performance das soluções on-premise. Tudo com HPE GreenLake.

Assuma o controle e simplifique a sua experiência
de TI hoje.
Saiba mais em: hpe.com/services/greenlake
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