Assuma o controle de seus
custos com armazenamento
Empresas de pequeno e médio porte enfrentam grandes desafios de TI
Infraestrutura desatualizada

Orçamentos limitados

Como você pode gerenciar o crescimento explosivo
dos dados com sistemas antigos?

Como atender à demanda por novos
serviços de TI com um orçamento
limitado?

2,5 quintilhões de bytes
de dados são produzidos diariamente.1

33%

63% das empresas de pequeno e médio porte sentem a
necessidade de atender às necessidades crescentes por
capacidade de armazenamento.2

das médias
empresas estão
investindo em
iniciativas de
redução de custos
com TI.3

Aumento da complexidade

Paralisação do sistema

Como obter mais valor com seus
investimentos em TI?

Como evitar os altos custos das paralisações do sistema?
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44%
das empresas
precisam oferecer
suporte a usuários e
serviços adicionais.4

das empresas
precisam lidar com
as complexidades
cada vez maiores do
armazenamento.5
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das paralisações não
planejadas são devido a
problemas de
desempenho.6

O custo médio por hora de uma
falha na infraestrutura é de

US$ 100.000 por hora7

Limitações de pessoal
Como gerenciar de forma eficaz a TI sem uma equipe
grande de profissionais? Essa é a situação das PMEs:

18%

Não possui equipe de TI
dedicada em tempo integral

52%

Equipe de TI
com dois ou menos
membros

Esses desafios podem
impedir que as PMEs
consigam um
retorno adequado
sobre seu investimento
em TI.

Supere os desafios da TI com três estratégias.
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Invista em uma
solução que lhe
oferece opções de
crescimento

As empresas que utilizam o
armazenamento virtualizado
são 33% mais propensas a
perceber uma redução nos
gastos gerais com a TI

3

Assegure o acesso
constante aos
aplicativos
comerciais

Aumente o desempenho quando
necessário com os recursos de flash

O armazenamento
virtualizado aumenta a
capacidade de expansão da
empresa conforme necessário
e se desenvolve em qualquer
direção.

Amplie a capacidade sem interrupções
Avance para a próxima geração de
arquiteturas aproveitando as ferramentas projetadas para simplificar
migrações e reduzir riscos

Reduza os custos com hardware e
recursos
Melhore a confiabilidade e o desempenho
Aumente a agilidade e a habilidade de
expansão

Resiliência em sistemas e locais
Instantâneos integrados e ilimitados
para recuperação rápida e granular
Otimize o armazenamento com
ferramentas que respondem em tempo
real às mudanças nas cargas de trabalho

Expanda a
virtualização
para o
armazenamento

2

49% das organizações que
usam o armazenamento
virtual perceberam uma
redução nas paralisações
dos aplicativos

Alcance seus objetivos
hoje com a HPE Just
Right IT

O armazenamento HPE Just Right IT
reduz os custos.

Armazenamento StoreVirtual 3200
Armazenamento de próxima geração e de baixo custo que se
expande com você.
Hoje em dia o armazenamento precisa ser mais do que apenas
bom o suficiente.
Assuma o controle com o HPE Just Right IT.
Saiba mais em
hpe.com/us/en/storage/storevirtual.html
hpe.com/info/JustRightIT

CloudTweaks, “Fatos e estatísticas sobre a indústria de Big Data”, 17 de março de 2015
Aberdeen knowledge brief
3
ESG, “Como reduzir os custos ao seguir as boas práticas e simplificando o gerenciamento de TI”, documento técnico da ESG encomendado pela
HPE, junho de 2015
6
Estudo da IDC mencionado no documento técnico da IDC, “Risco de negócios: Tecnologia eficaz para proteção do seu negócio”, um documento
técnico patrocinado pela HPE, agosto de 2014
7
devops.com/2015/02/11/real-cost-downtime/
1

2, 4, 5

© Copyright 2016 Hewlett Packard Enterprise Development LP. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso
prévio. As únicas garantias para produtos e serviços da Hewlett Packard Enterprise são as definidas nas declarações de garantia expressa que
acompanham tais produtos e serviços. Nada aqui contido deve ser interpretado como constituindo garantia adicional. A Hewlett Packard Enterprise
não se responsabiliza por omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento.
4AA6-6368PTL, agosto de 2016

