
Private Cloud Services 
van HPE GreenLake
Better for IT, Better for the Business

Een private cloud brengt 
niet alleen snelheid en 
flexibiliteit naar uw on-
premise workloads, maar 
voldoet ook aan strenge 
beveiligings- en 
controlevereisten.

Maar een private cloud ontwerpen, 
operationeel houden en beheren…
is een uitdaging:

Ga voor een echte cloudervaring

Creëer impact voor IT

Snellere doorlooptijd
Versnel de aanschaf van uw VM-
infrastructuur met order-to-delivery in 
slechts 14 dagen

Vereenvoudig het beheer
Ontlast uw IT met een volledig 
beheerde private cloudoplossing 

Verbeter prestaties
Meer flexibiliteit, controle en 
verminderde latency in uw eigen 
omgeving

Verminder kosten
Vermijd voorafgaande kosten en 
overprovisioning met een pay-per-use model 
dat op- en afschaalbaar is volgens vraag

Lees meer op  hpe.com/greenlake

Verminderde productiviteit door een 
langdurig aanbestedingsproces of set-up

Vereist infrastructuur 

(en dus ook kapitaal) 

Door de wildgroei aan VM’s wordt het 
IT-beheer complexer 

Creëer waarde voor business users

Zet snel VM’s op 
5 kliks, 2 minuten:
eenvoudige provisioning
vanuit het self-service
VM dashboard

Verhoog de 
productiviteit 
Laad workloads vooraf 
in zodat gebruikers snel 
aan het werk kunnen

Beheers de kosten 
Goed inzicht zorgt 
voor transparantie in 
het gebruik en de 
kosten
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Met HPE GreenLake profiteert u van een optimale gebruikerservaring met self-
service dashboard en geautomatiseerde VM provisioning. Geleverd op pay-per-use 

basis, beheerd voor u in uw colocatie of datacenters én eenvoudig op en af te schalen.

www.hpe.com/greenlake
https://twitter.com/HPE_HybridCloud
https://www.facebook.com/HPEConvergedDatacenterInfrastructure
https://www.linkedin.com/showcase/hpe-cloud/



