
Nieuwer model

Maak kennis met Anytime Upgrades1

Anytime Upgrades, exclusief voor PowerStore, is het nieuwste aanbod in het 
programma Future-Proof. Door gebruik te maken van de architectuur van 
PowerStore, die flexibel kan worden opgeschaald en uitgebreid, kunnen klanten  
met Anytime Upgrades kiezen tussen een van de twee data-in-place-upgradeopties 
of korting op een tweede apparaat.

Ontworpen om de IT-levenscyclus te optimaliseren door middel van een serie garanties, aanbiedingen en verzekeringen. 
Future-Proof biedt support van begin tot eind door resultaten te garanderen, alles uit investeringen te halen en u te helpen 

de leiding te nemen over uw IT-toekomst.

* Zie pagina 3 voor belangrijke informatie

Dell EMC PowerStore

Controle over uw IT-toekomstOptimale investeringen

• Vernieuwen en 
recyclen*

• Transparante prijs*

• All-inclusive software*
Gegarandeerde resultaten

• 3 jaar tevredenheid*

• Storagedatareductie*

• Anytime Upgrades*

• Zorgeloze datamigratie*

• Flexibel verbruik*

Flexibele upgrades die verder gaan dan overschakelen  
op een controller van de volgende generatie**

Elk moment tijdens de contractduur in plaats van minimaal één 
jaar wachten

Geen verlenging vereist wanneer de upgrade wordt uitgevoerd

Data-in-place

Volgende generatie

Korting op 2e apparaat

Uitbreiden

**Nieuwer model en uitbreiding beschikbaar in Anytime Upgrades Select. Dell ProDeploy Plus is vereist voor implementatie 
van uitbreidingen.
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Wanneer u bij de aankoop van PowerStore ook 
Anytime Upgrades Select aanschaft, hebt u recht 
op 1 van de 3 upgradeopties in de loop van  
uw Dell EMC ProSupport Plus contract  
van 3, 4 of 5 jaar.

Bedankt dat u hebt gekozen voor PowerStore

U kunt nu eventueel uw Anytime Upgrades 
aankoop verlengen. U hebt in elk geval de 
afgelopen 3 jaar volledig kunnen profiteren  
van uw voordelen met veel flexibiliteit.

Een voordeel van ProSupport Plus is dat uw 
toegewezen TSM u op de hoogte houdt van 
de beschikbaarheid van upgrades, de opties 
van het recht op service controleert en 
upgradegereedheidscontroles initieert  
als onderdeel van systeemonderhoud.

Uw TSM heeft u laten weten dat er een release 
van de volgende generatie is. Hebt u nu meteen 
de nieuwste functies en innovatie nodig? Dat is 
eenvoudig. Upgrade naar knooppunten van de 
nieuwste generatie (controllers). Geen downtime 
of datamigratie vereist.

Uw contract loopt pas een jaar maar uw bedrijf 
groeit en u hebt nog een apparaat nodig. Geen 
enkel probleem. U kunt profiteren van de korting 
op een tweede apparaat.

Meld u aan voor  
Anytime Upgrades1

Beslissing tot verlenging

Maak kennis met uw 
Technology Service 

Manager (TSM)

Verandering is onvermijdelijk

Volgende generatie

U werkt graag met PowerStore, maar hebt meer 
vermogen nodig. Eenvoudig! Upgrade gewoon 
naar een hoger model. Geen downtime of 
datamigratie vereist.

Nieuwer model2 Uitbreiding2

1 Upgrade 180 dagen na facturering beschikbaar. Vereist aankoop van minimaal 3 jaar  
ProSupport Plus met Select of Standard add-onoptie van Anytime Upgrade op het verkooppunt  
om in aanmerking te komen. De beschikbaarheid van het Anytime Upgrades programma kan per land  
en segment verschillen. Er zijn aanvullende voorwaarden en bepalingen van toepassing. Neem voor  
meer informatie contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.
2 Beschikbaar in Anytime Upgrades Select. Dell ProDeploy Plus vereist voor implementatie van uitbreidingen.
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Het meest flexibele upgradeprogramma voor controllers in de branche3

Anytime Upgrades1

Pure 
Evergreen Storage

HPE (Primera) 
Technology Refresh 

Storage

HPE (Nimble) 
Technology Refresh Storage

NetApp 
Next Credit

Flexibel 
controllers 
upgraden

n

Standaard: 
• Volgende generatie

Select: 
• Volgende generatie
• Nieuwer model
• Uitbreiding2

n

Gratis elke 3 jaar: 
• Volgende generatie

Flexibel upgraden: 
• Nieuwer model

n Equivalent van 
nieuwste generatie n Technologievernieuwing 

op basis van prestaties n
Vast krediet dat moet worden 
gebruikt voor NetApp-
producten

Upgradetiming n Elk moment tijdens de 
contractduur na 180 dagen n

Gratis elke 3 jaar: 
• Kan 3 jaar lang niet upgraden

Flexibel upgraden: 
• Upgrade vóór 3e jaar  
 vereist in aanmerking komende  
 aankoop capaciteitsuitbreiding

n Kan 3 jaar lang niet 
upgraden n Kan 1 jaar lang niet 

upgraden n Kan 3 jaar lang niet upgraden

Verlenging n Geen verlenging vereist n Verlenging vereist voor upgrade n Verlenging vereist  
voor upgrade n Geen verlenging vereist n

Verlenging vereist voor 
upgrade of toezegging  
van 6 jaar

Accountbeheer n Technology Service 
Manager n Extra kosten voor toegewezen 

supportmanager n Toegewezen 
supportmanager n

Extra kosten 
voor toegewezen 
supportmanager

n Extra kosten voor 
toegewezen supportmanager

1 Upgrade 180 dagen na facturering beschikbaar. Vereist aankoop van minimaal 3 jaar ProSupport Plus met Select of Standard add-onoptie van Anytime Upgrade op het verkooppunt om in aanmerking te komen. De beschikbaarheid van  
het Anytime Upgrades programma kan per land en segment verschillen. Er zijn aanvullende voorwaarden en bepalingen van toepassing. Neem voor meer informatie contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

2 Korting op tweede PowerStore-apparaat. Dell ProDeploy Plus vereist.

Anytime Upgrades
Anytime Upgrades is het nieuwe prepaid upgradeprogramma voor PowerStore van 
Dell Technologies. Met dit programma kan de PowerStore-infrastructuur worden 
gemoderniseerd zonder ingrijpende upgrades, downtime of beïnvloeding van 
applicaties. Met Anytime Upgrades wordt de cyclus van traditionele platformmigratie 
doorbroken en de planning vereenvoudigd door ervoor te zorgen dat klanten altijd 
toegang hebben tot de nieuwste technologie tegen voorspelbare kosten.

ProSupport Plus4

Een wezenlijk voordeel van ProSupport Plus is de Technology Service Manager (TSM) 
die als uw persoonlijke supportpersoon fungeert. De TSM zorgt voor continuïteit, 
kennis en support die u de zekerheid geven dat uw systemen en upgrades volledig 
worden ondersteund.

*Belangrijke informatie: Drie jaar tevredenheidsgarantie: Vereist de aankoop van een 3-jarige ProSupport-overeenkomst. Naleving is gebaseerd op productspecificaties. Terugbetalingen worden verrekend naar rato. Storagedatareductie garandeert: 
Vereist handtekening van de klant en aankoop van ProSupport Plus of ProSupport met Mission Critical. Van toepassing zijnde producten omvatten alleen All-Flash-storageproducten. Vernieuwen en recyclen: Inruilwaarde wordt bepaald op basis van 
marktomstandigheden en naar goeddunken van Dell EMC. All-inclusive software: Omvat bepaalde software die nodig is voor het opslaan en beheren van data. Anytime Upgrades: Vereist aankoop van ProSupport Plus en een Standard- of Select add-
on (indien beschikbaar) op het verkooppunt om in aanmerking te komen. Select biedt een controller van de volgende generatie na Standard, plus de keuze uit een upgrade binnen dezelfde serie of korting op de uitbreiding naar een tweede apparaat. 
Beschikbaar voor PowerStore. Er zijn aanvullende voorwaarden en bepalingen van toepassing. Zorgeloze datamigraties: Omvat geen services voor dataoverdracht. De klant is verantwoordelijk voor het maken van back-ups van data. Flexibel verbruik: 
Flexibele verbruiksmodellen van Dell EMC, mogelijk gemaakt door Dell Financial Services (DFS).

3 Gebaseerd op analyse van Dell in april 2020 met behulp van openbaar beschikbare data om de best beschikbare programma-/abonnementsaanbiedingen voor controllerupgrades te vergelijken.

4 De beschikbaarheid en voorwaarden van Dell EMC Services verschillen per regio en per product. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Dell EMC verkoopvertegenwoordiger
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