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Concorra para valer em
qualquer tamanho
Transforme sua empresa com produtos e soluções
Just Right IT da Hewlett Packard Enterprise
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Você consegue enfrentar os desafios de hoje com
um ritmo de negócios cada vez mais rápido?
Neste mundo hiperconectado, uma nova classe de empreendedores desafia o status quo e
revoluciona setores inteiros em ritmo e escala inéditos. Com as oportunidades oferecidas por
mobilidade, big data e computação na nuvem, nunca foi tão fácil transformar uma ideia em um
novo produto, função ou mesmo em um novo setor.
Pequenas e médias empresas (PMEs) como a sua têm um desafio à frente. Você sabe que
a tecnologia pode ajudar a implementar ideias no mercado de forma rápida e a aumentar a
consciência daquilo que você tem a oferecer. Porém, você não tem muito tempo ou recursos
para dedicar a isso.
A tecnologia certa na hora certa pode ajudar os negócios de forma proativa a se adaptarem a
condições de mercado inconstantes e a ganhar uma capacidade de competição maior.
Uma infraestrutura de TI moderna pode ajudar a:
• Proteger, de forma proativa, aplicativos e dados para manter os negócios funcionando e ao
mesmo tempo permitir que você se beneficie das oportunidades oferecidas por mobilidade e
computação na nuvem.
• Oferecer uma experiência ao cliente melhor por meio do insight conquistado com uma
abordagem conduzida por dados para aquisição e retenção de clientes.
• Melhorar a colaboração e a eficiência no local de trabalho para que a produtividade geral
aumente.
• Reduzir custos simplificando e agilizando os processos e usufruindo de produtos mais
eficientes em termos de energia.
Para ter sucesso, você precisa de uma infraestrutura de TI sempre em funcionamento que
ofereça a qualidade que os clientes esperam: um serviço que permita que se destaquem no seu
campo de atuação e consigam competir globalmente, até mesmo de forma inovadora,
com concorrentes maiores. Você precisa de produtos e soluções de nível empresarial tanto
quanto qualquer outra pessoa. Eles só precisam ter um custo acessível e o tamanho certo
para sua empresa. A Hewlett Packard Enterprise é líder, como nenhuma outra empresa,
em transformar um centro de custos em um gerador de valor. Há décadas nós ajudamos
clientes e parceiros a lidar com as mudanças e desafios na tecnologia de TI. Deixe que nossa
visão, variedade de produtos e competência trabalhem para que você possa usufruir das
oportunidades oferecidas pela tecnologia de hoje.

Uma tecnologia criada especificamente pra você
Não importa o tamanho ou estágio de sua empresa, se você está só começando, ganhando
impulso ou em expansão, a HPE e nossos parceiros de canal de confiança têm os produtos
e soluções certos para ajudar você a atingir as metas dos seus negócios. O compromisso de
entender as necessidades de pequenas e médias empresas (PMEs) nos fez desenvolver um
programa único, criado para oferecer às PMEs as ferramentas necessárias para reinventar seus
negócios. Para apoiar a atual cultura da agilidade, nosso portfólio HPE Just Right IT oferece
produtos e soluções com muitos recursos e de fins específicos, criados para generalistas
de TI espalhados por ambientes híbridos, na nuvem e no local de trabalho. O Just Right IT
disponibiliza os recursos empresarias confiáveis de que você precisa de forma simples e
acessível, ajudando você a atingir resultados específicos em seus negócios.
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Mantenha a empresa funcionando
A HPE pode ajudar você a aproveitar as
oportunidades oferecidas pela TI avançada
Transforme
Proteja
em uma
de hoje com uma estratégia de segurança
sua empresa
infraestrutura
digital
onipresente que protege, de forma proativa,
híbrida
seus aplicativos e dados. Os dispositivos
de segurança plug-and-play, a resiliência
e a confiabilidade encontrados em nossos
servidores, armazenamento e produtos de
Viabilize
Capacite
a produtividade
a organização
rede são os primeiros passos para proteger
no local de
conduzida por
trabalho
dados
sua infraestrutura de TI. Proteja ambientes
físicos e virtuais com um portfólio abrangente
de produtos e serviços HPE Just Right IT.
Nossos produtos e ferramentas de acesso
oferecem recursos de segurança aprimorados
e facilitam a integração e o provisionamento de dispositivos móveis. Lide com preocupações
específicas de segurança com as soluções HPE Flex, configurações validadas de ponta a ponta
que oferecem capacidade confiável de backup e recuperação (BURA); recuperação de desastres
de custo acessível e fora do local de trabalho; e implementações BYOD (traga seu próprio
dispositivo) com recursos de segurança melhorados.
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Entre os candidatos, a HPE e a MostWare
ofereceram uma das soluções mais
completas: um cluster de virtualização
completo Hyper-V com base em nós HPE
StoreVirtual, servidores HPE ProLiant e
rede HPE ProCurve. O pico de utilização
do hardware envolvido na plataforma de
virtualização oferece 65% de eficiência,
contra os 20% de antes. A configuração
central oferece uma única fonte de
espaço de armazenamento em que toda
a capacidade está disponível em todos os
servidores, aumentando assim a eficiência
do acesso. Os nós virtuais são também
cópias uns dos outros, de modo que se
um servidor falhar, não há impacto sobre a
continuidade.

O portfólio Just Right IT da Hewlett Packard
Enterprise permite que você
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A virtualização da HPE oferece
economias de custos operacionais e
permite a continuidade dos negócios
O VBK Groep realiza projetos de construção
e infraestrutura há mais de 50 anos,
desde construções residenciais e de
serviços públicos, construção de concreto,
engenharia civil, preparação de fundação
e construção de rodovias, até construção
de dutos e trabalho de reparo de concreto.
A equipe ICT é formada por somente duas
pessoas. Junto com a parceira MostWare,
em uma relação de mais de dez anos, eles
apoiam a equipe do VBK Groep e buscam
maneiras mais eficientes de trabalhar.
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Conquiste e retenha clientes
A HPE pode ajudá-lo a obter insights valiosos de clientes com uma base que permite a você
capturar a informação certa e compreendê-la com produtos robustos, de baixa latência e
alta largura de banda, capazes de atender às demandas da análise avançada. As soluções
Just Right IT Flex para BI (inteligência empresarial) com o Microsoft® SQL Server 2014 e
nossa solução de análise de Big Data com o HPE HAVEN Startup Accelerator oferecem
mineração eficaz de big data e ajudam você a obter insights do mercado, direcionar a
comunicação com clientes e conduzir inovações de produtos que fortaleçam a capacidade
de competir.
Aumente a produtividade
A velocidade com que os negócios se movimentam hoje requer uma cultura de agilidade.
Clientes, fornecedores e colegas esperam poder se comunicar com você 24 horas por dia, sete
dias por semana e 365 dias por ano. A HPE pode ajudar você a acelerar a entrega de produtos
e serviços e a manter uma vantagem competitiva com produtos e soluções que suportem
as atuais ferramentas UCC (comunicações unificadas e colaboração). Os servidores de alto
desempenho ProLiant Gen9, a rede de alta largura de banda e os produtos de armazenamento
escaláveis do Just Right IT suportam as soluções HPE Flex para Microsoft Exchange Server
e Microsoft Skype, levando até você esses recursos de forma fácil e com preços acessíveis.
Além disso, com produtos e soluções de mobilidade HPE de fácil utilização e seus recursos de
segurança aprimorados, é possível acelerar suas estratégias de mobilidade com sistemas e redes
criados para administrar as demandas de largura de banda e latência para que os funcionários
trabalhem de qualquer lugar e a qualquer hora.
Reduza os custos
Adotar uma infraestrutura de TI moderna facilita um ambiente de TI mais eficiente.
Empregando novas tecnologias, como os servidores HPE ProLiant Gen9, armazenamento
em flash e virtualização, é possível reduzir custos utilizando os recursos de forma inteligente.
Os produtos de hoje são menores e usam a energia de forma mais eficiente, oferecendo mais
potência de computação em menos espaço. As soluções HPE Just Right IT Flex combinam
esses produtos com os aplicativos de parceiros como Microsoft Hyper-V ou VMware® vSphere
com Gerenciamento de operações para melhorar ainda mais a virtualização.
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HPE Just Right IT: um portfólio
completo de produtos e soluções
para PMEs
Saiba mais sobre a família de servidores
HPE ProLiant e o que nossas soluções
HPE Flex Solutions podem oferecer a
você.
Deixe que um armazenamento sem
preocupações trabalhe para você.
Para redes com e sem fio, as soluções de
rede da HPE são simples, confiáveis e
têm custo acessível.
Disponíveis quando você precisar, os
serviços HPE e os serviços financeiros
HPE vão ajudá-lo a cada passo.

Não importa o tamanho, seu negócio é a sua empresa
Já que sua empresa tem demandas diferentes durante fases de desenvolvimento e crescimento
diferentes, a HPE cria produtos e soluções Just Right IT que se alinham a essas necessidades
conforme elas vão evoluindo. Para empresas que estão só começando, oferecemos plataformas
confiáveis e de baixo custo para a operação básica de e-mails, arquivos e impressão de que as
pequenas start-ups precisam, além de soluções essenciais de segurança de rede para suporte
a dispositivos móveis. À medida que sua empresa ganha impulso, o portfólio HPE Just Right IT
permite que você aumente suas capacidades com produtos de alto desempenho e soluções de
atualização em uso que reduzem qualquer interrupção de negócios.
Essenciais para ajudar PMEs na transformação de tecnologia, a HPE oferece uma variedade de
serviços cujo objetivo é ajudar a adquirir, instalar, manter e mesmo oferecer produtos e soluções
HPE Just Right IT. Os Serviços de suporte HPE podem ajudá-lo a descobrir por onde começar,
construir um plano para atingir seus objetivos e manter sua empresa funcionando a todo vapor.
Os Serviços de educação HPE aprimoram seus talentos e ajudam você a aproveitar ao máximo
os investimentos. Os Serviços financeiros HPE podem ajudar a simplificar a forma como você
adquire, consome e paga pelas soluções Just Right IT, conferindo maior flexibilidade para mudar
ou expandir seu negócio. O HPE Just Right IT é um programa completo criado para oferecer
os produtos, serviços e suporte de que seu negócio precisa, e ao mesmo tempo oferece uma
plataforma para um crescimento constante.

Transforme seus negócios com o HPE Just Right IT
Os produtos e soluções HPE Just Right IT são plataformas flexíveis, confiáveis e de custo baixo,
ideais para pequenas e médias empresas. Sempre que escolher entre quaisquer servidores,
armazenamento, redes, serviços ou pacote de soluções Just Right IT, pode confiar que nossos
produtos trabalharão para ajudar você a atingir seus objetivos.
Confiabilidade
A HPE oferece produtos resilientes e criados para trabalhar em conjunto.
Simplicidade
Oferecemos soluções sob medida para os recursos e conjuntos de aptidões que você possui.
Preço acessível
Nossos produtos oferecem o conjunto certo de recursos e opções de financiamento inovadoras.
Nunca foi tão bom ser uma pequena ou média empresa. A tecnologia pode ajudar você a
levar as ideias para o mercado de formas como você nunca imaginou. Nós, na HPE, junto com
revendedores de confiança, podemos trabalhar ao seu lado e ajudar a transformar seu negócio
para promover inovação, produtividade e receitas com ferramentas que têm o tamanho e o
preço certos para você. Com soluções simples, confiáveis e de custo acessível, o HPE Just Right
IT permite que você cresça rapidamente, mesmo com um orçamento limitado. Concorra com
confiança. Concorra para valer com o Just Right IT.
Para conhecer todos os detalhes sobre o HPE Just Right IT para pequenas e médias empresas,
visite hpe.com/info/justrightit
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