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*Sujeito a um comprometimento mínimo.

HPE Flexible Capacity é um serviço de 
infraestrutura híbrida que oferece uma experiência 
de nuvem pública com todos os benefícios da TI 
nas instalações. Ele prepara você para o 
crescimento e oferece a agilidade para levar os 
aplicativos ao mercado imediatamente - em 
minutos - sem ter que esperar meses para 
expandir a infraestrutura e o orçamento de TI. 
Então, como ele funciona?

Bu�er local e nuvem pública para crescimento 
e picos de uso

Escalabilidade sob demanda

A HPE trabalha com você para prever a capacidade atual e 
projetada - para um comprometimento mínimo - e, em seguida 
cria um bu�er local de recursos de TI além do que você precisa 
agora, que você pode buscar quando necessário. A capacidade 
extra está pronta para ser ativada quando você precisar de mais 
capacidade, e pode expandir facilmente para a nuvem pública da 
Azure quando você precisar. Isso garante que você tenha 
capacidade extra implantada de maneira antecipada a qualquer 
demanda futura.

Uma extensão especializada da sua equipe de TI

HPE Datacenter Care

HPE Datacenter Care é um conjunto personalizado de serviços para ajudar a TI a operar 
melhor o que você possui hoje, sem deixar de evoluir rumo a uma infraestrutura híbrida. Ele 
dá a sua TI estabilidade extra, agilidade e conhecimento com serviço personalizado e de 
nível corporativo, além do suporte de uma equipe de suporte técnico de conta da HPE 
designada. Flexible Capacity também inclui um portal do cliente, que exibe os dados de uso 
de capacidade para que você possa avaliar o desempenho e o custo em tempo real, e 
sempre se planejar com antecedência.

Reduza o custo e o risco para os negócios

Segurança e controle

Desfrute da eficiência operacional e estabilidade com o 
conjunto certo de TI interna e na nuvem. HPE Flexible 
Capacity permite manter as cargas de trabalho mais 
importantes internamente para maior segurança, 
privacidade, latência, conformidade e controle e uso da 
nuvem pública, quando apropriado.

Economia tipo de nuvem

Pague somente pelo  
que você usa*

O modo tradicional de aquisição da infraestrutura de TI com frequência resulta no 
provisionamento de capacidade em excesso ou em falta para suas necessidades de 
TI. Por exemplo, você pode gastar dinheiro em capacidade não utilizada para lidar 
com crescimento inesperado ou lutar para suprir a demanda quando não tiver 
capacidade suficiente, ou as duas coisas.

HPE Flexible Capacity é um serviço para pagamento da TI com base no consumo 
que alinha o fluxo de caixa ao uso real de capacidade. Ao implantar uma quantidade 
flexível de capacidade pensando em uma demanda futura, você acaba pagando 
apenas pelo que usar, sem perda antecipada de capital.
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necessidades futuras de capacidade 
estão parados, empatando capital e 
aumentando custos

Ativos não adquiridos cedo o bastante para atender ao 
aumento de demanda, e a empresa perde novas 
oportunidades ou atrasa novas iniciativas importantes

Finanças Tempo de chegada ao mercado


