
Helt datacenter
til halv pris
– og en HPE Synergy for kun 1 €

Computerkraft, storage og netværk i én pakke med stor rabat!
Alle taler om Composable Infrastructure. Med en unik serverbundle fra HPE – med både 
hardware og software – kommer du i gang til en pris uden konkurrence. Med HPE One-
View binder du alle dine ressourcer i datacentret sammen og kan distribuere og automa-
tisere enkelt og hurtigt.

 – Gør op med siloer – nu administrerer du regnekraft, storage og netværk under ét

 – HPE C7000 frame med 20/40 Virtual Connect moduler og HPE OneView baner vejen

 – Du får hardware og software, så du skal – populært sagt – bare sætte strøm til

Du sparer 50 % på hele pakken
Blade frame med plads til 12 servere og storage inklusive 
netværksswitch og licenser til HPE One View med 50 % ra-
bat. Så er din rejse mod Composable Infrastructure i gang.

Du får en HPE Synergy frame for 1 €
HPE Synergy frame er næste byggeklods i din Composable 
Infrastructure, og den får du leveret, lige så snart den er 
klar, for den symbolske pris på 1 euro.

Fordelene kort fortalt:

 – Giv it-chefen kontrollen tilbage over it og 
tilknyttede services

 – Spar tid på manuelle opgaver, og skab 
forretningsmæssig værdi 

 – Styrk automatiseringen, let administrationen 
og øg serviceniveauet

 – Datacenter in-a-box: Få det komplette 
datacenter i samme pakke
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Fordi fremtiden 
begynder nu

Hvorfor skal jeg tænke 
datacentret om?
Nu er teknologien ved at være moden til 
at automatisere måden, du arbejder med 
at rulle infrastruktur ud på. I stedet for 
en række manuelle processer kan du nu 
pulje opgaverne og automatisere rutin-
erne. Det åbner for store tidsbesparelser.

Hvad er HPE Composable 
Infrastructure?
Composable Infrastructure er meget 
mere end det nye buzzword. Det er 
blandt andet vejen til at undgå overpro-
visionering, fordi du via administrations-
software bliver i stand til at ”komponere” 
tingene ud fra alle de ressourcer, du har 
til rådighed.

Eksempel på fordel 
med HPE Synergy
Normalt kan opdatering af firmware, 
trække mange manuelle ressourcer. Skal 
en ny server op at køre på nyt firmware 
niveau tager det 20 minutter og med en 
automatisering af firmwareopdateringen 
”passer den sig selv”, så man kan komme 
hurtigere i gang med de ting, der skaber 
værdi.

Slutter udviklingen så her?
Nej, HPE Synergy er gjort klar til 
fremtiden med connectors, der bygger 
på lyslederteknologi, så granulering 
af serverne kan blive endnu finere 
fremover. Og lyslederteknologien er lige 
om hjørnet, så de nye løsninger fra HPE 
forberedt til det. HPE Synergy gør dig 
klar til fremtiden i dag.
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Antal Produktnr. Beskrivelse

1 681844-B21 HP BLc7000 CTO 3 IN LCD Plat Enclosure

1 E5Y41A HPE OV 3yr 24x7 Encl FIO Phys 16 Svr Lic

2 691367-B21 HPE BLc VC FlexFabric-20/40 F8 Module

4 455883-B21 HPE BLc 10G SFP+ SR Transceiver

1 733460-B21 HPE 6X 2650W Plat Ht Plg FIO Pwr Sply Kit

1 677595-B21 HPE BLc 1PH Intelligent Power Mod FIO Opt

1 517520-B21 HPE BLc 6X Active Cool 200 FIO Fan Opt

1 H4396B HPE No Additional Support Required

1 AC131A HPE Door/dock Extra Large Delivery SVC

Antal Produktnr. Beskrivelse

1 797739-B21 HPE Synergy 12000 2FLM6PS10F Frame

1 804938- B21 HPE Synergy 12000 Frame Rack Rail Option

2 804353-B21 HPE Synergy Composer

1 804943-B21 HPE Synergy 12000 Frame 4x Lift Handle

2 794502-B21 HPE VC SE 40Gb F8 Module

4 720199-B21 HPE BLc 40G QSFP+ QSFP+ 3m DAC Cable

1 861412-B21 HPE CAT6A 4ft Cbl

Original C7000 konfiguration - Spar 50 %

HPE Synergy 12000 konfiguration for 1€

Vilkår & betingelser

Tilbuddet gælder kun ved køb af den specifikke 
konfiguration – der kan ikke foretages ændringer. 
Ordren på HPE C7000 og HPE Synergy 
konfigurationerne skal placeres samtidig – på 
samme ordre. Bestillingen skal indeholde 
firmanavn på slutkunde. Tilbuddet gælder indtil 
31.10.16.


