
Welke vragen lost Alletra op ?

Alletra vereenvoudigt deployment
waarbij nieuwe apparaten automatisch
herkend en geconfigureerd worden

Het uitserveren van storage is sterk
vereenvoudigd en neemt hierdoor
minder tijd in beslag

Upgrades aan de infrastructuur zijn
onzichtbaar en kosten hierdoor geen
tijd en effort meer

Tijd
Management en beheerskosten
worden sterk gereduceerd door
intent base provisioning,
vereenvoudigd beheer

Met de Alletra is er geen
noodzaak meer om vanuit
meerdere tools te werken

Het verplaatsen van gegevens is
een uitdaging en kostenpost. Dit
zal via Alletra vereenvoudigd
worden

Kosten
Risico’s worden sterk verlaagd
doordat alles “ cloud like”
vereenvoudigd is en er daardoor
minder mis kan gaan

Minder downtime 

Beveiliging van cyberattacks

Het gebruik van AI analytics (InfoSight)
zorgt ervoor dat toekomstige
problemen worden herkend en er
proactief advies wordt gegeven om
problemen te voorkomen

Risico's  verlagen

Meer en meer worden IT-managers geconfronteerd met toenemende complexiteit en tegelijkertijd met, op
zijn best, gelijkblijvend budget. Daarnaast is er schaarste van gekwalificeerd personeel. Cloud, in z’n
algemeenheid, maakt beheer eenvoudiger, dus hoe mooi zou het zijn als u storage zoals in de cloud kunt
gebruiken, terwijl het on-premise blijft? Met automatische firmware updates, automatische provisioning
van workloads en data functies (bv migratie of backup) die per gebruik kunnen worden afgerekend. Welkom
bij HPE Alletra storage, het meest vooruitstrevende storage platform met een cloud like experience.

Welke problemen en uitdagingen lost Alletra op?

Ik ben DBA’er, tester of
data analist: Hoe kan
ik gebruik maken van
local storage met het
gemak zoals ik dat
gewend ben vanuit de
cloud?

Hoe beheer ik al mijn
bedrijfsystemen, ook
van verschillende
locaties, overzichtelijk
vanuit één systeem?

 Ik wil alleen maar
betalen voor wat ik
gebruik en ik wil
gemakkelijk kunnen
op en afschalen
wanneer dat
noodzakelijk is.



Cloud like user experience  
Als storage gebruikt kan worden zoals in de cloud, kan elke applicatie uitgevoerd worden, van
traditioneel tot modern, zonder de complexiteit van traditioneel storagebeheer. Daarnaast kunt u
silo's tussen clouds elimineren via naadloze toegang tot data en een consistente ervaring die
middelen maximaliseert tussen infrastructuur op locaties en de publieke cloud.

AI driven, autonomous en self managing
Aangedreven door HPE InfoSight, de meest geavanceerde AI voor infrastructuur in de branche,
levert HPE Alletra een unieke ervaring. Met cloudgebaseerde machine learning biedt HPE Alletra een
voorspellend ondersteunings- en beheermodel dat problemen voorspelt en proactief advies geeft,
van storage tot virtuele machines. 

Data Services Cloud Console:
HPE Alletra is ontworpen om nauw samen te werken met Data Services Cloud Console. Dit maakt
een gemeenschappelijke, operationele cloudervaring mogelijk voor systemen die zijn
geoptimaliseerd voor workloads, zowel op locatie als in de cloud. Dat betekent dat u kunt genieten
van dezelfde flexibiliteit en eenvoud voor elke applicatie gedurende de gehele levenscyclus en van
edge tot cloud. Implementeer, provisioneer, beheer en schaal uw storage in 99% minder tijd met
een platform dat in enkele minuten is opgezet, provisioning automatiseert en upgrades transparant
en zonder gedoe uitvoert.

Belangrijkste gesprekspunten:

Koop de oude storage HW terug (ook competitive IB) en geef
dit bedrag als extra korting aan de klant

Bied een Financial Lease model aan zodat de klant in
termijnen kan betalen

Nog meer kans maken om een Alletra te
verkopen?
 Bied dan nu HPE Financial Services aan:

Neem contact op met Ron Meijer via ronnie.meijer@hpe.com



Voor Mission critical applications die 100 procent uptime nodig hebben
 

HPE Alletra 9000 is ideaal voor uw mission critical workloads waar geen vertraging mag voorkomen en die extreem hoge
beschikbaarheidsvereisten hebben. Een uniek, volledig actief platform met meerdere nodes levert massale parallellisatie
voor consistente en voorspelbare prestaties op schaal. Consolideer traditionele en bedrijfskritische applicaties van de
volgende generatie met ultralage vertraging en een 100% beschikbaarheidsgarantie. Met all-NVMe levert HPE Alletra 9000
de beste prestatiedichtheid met meer dan 2 miljoen IOPS en is de Alletra gecertificeerd voor maximaal 96 SAP HANA-nodes
in slechts 4U. HPE Alletra vergemakkelijkt de bedrijfscontinuïteit met automatische failover tussen actieve sites en
moderniseert en breidt databescherming uit naar de cloud.

HPE Alletra 6000 is ideaal voor uw bedrijfskritische workloads met strikte SLA's voor beschikbaarheid en prestaties. Het is
gebouwd op een ultra-efficiënte architectuur die is ontworpen om snelle, consistente prestaties te leveren met
toonaangevende data-efficiëntie in de branch. 
Er zijn geen knoppen of configuraties om aan te passen, en always-on dataservices en applicatie-bewuste intelligentie
helpen prestatie- en efficiëntie-afwegingen te elimineren. 
Geniet van veerkrachtige storage voor uw organisatie met een gegarandeerde beschikbaarheid van 99,9999%. Kom uw
SLA's voor recovery na met snelle, eenvoudige, applicatiebewuste back-up en recovery op locatie en in de cloud.

Voor Business critical applications die 99.9999 procent uptime nodig hebben
 

Wanneer positioneer je wat?


