
Obecnie biznes dynamicznie się rozwija, więc �rmy potrzebują 
natychmiastowego dostępu do rozwiązań technologicznych. Wielu 
klientów kupuje rozwiązania technologiczne z zapasem możliwości, 
zanim będą one faktycznie potrzebne, płacąc za coś, czego nie 
używają. To niepotrzebne wydatki, które mogą zagrozić �nansowaniu 
innych kluczowych projektów. Rozwiązanie Flex on Demand pozwala 
klientom płacić wyłącznie za wykorzystywane technologie oraz daje 
im natychmiastowy dostęp do pojemności buforu. Płatności zaś 
dopasowywane są do rzeczywistego wykorzystania.

Usługa Flex on Demand jest dostępna w przypadku pamięci 
masowych PowerStore, PowerMax, PowerFlex, PowerScale i ECS, 
serwerów PowerEdge, VxBlock i VxRack CI, wybranych rozwiązań 
HCI oraz urządzeń ochrony danych PowerProtect DD i PowerProtect 
DP.

APEX Flex on Demand zapewnia dodatkowy spokój dzięki 
ograniczeniu całkowitego miesięcznego rozliczenia do 85% 
wykorzystania całkowitej zainstalowanej mocy - jest to oferta 
niespotykana u innych dostawców infrastruktury.*

Dzięki rozwiązaniu APEX Flex on Demand 
możesz pozyskiwać technologie potrzebne 
do wspierania Twojej zmieniającej się �rmy i 
dostosowywać płatności w taki sposób, 
aby odpowiadały rzeczywistemu 
wykorzystaniu zasobów.*

ZASADY
Wybierz rozwiązanie dla siebie.

Określ, jakie usługi, sprzęt i oprogramowanie są Ci potrzebne.

Uproszczone ustalanie cen i budżetowanie.
Uproszczone ceny dla kon�guracji niestandardowych 
oraz 85-procentowy limit rozliczeniowy pozwalają na 

budżetowanie i przewidywanie płatności nawet w przypadku 
zmiennego zużycia.

Określenie pojemności do wdrożenia.
Razem z Tobą określamy ilość miejsca potrzebną już dziś 

(„zadeklarowana pojemność”) oraz ilość miejsca potrzebną 
w przyszłości („pojemność buforu”). Możesz zacząć 

korzystać ze wszystkich rozwiązań technologicznych od 
razu po ich instalacji.

Mierzenie wykorzystania.
Każda płatność składa się ze stałej kwoty odpowiadającej 

zadeklarowanej pojemności oraz zmiennej za pojemność buforu.

Oszczędzanie.
Niższe opłaty za użytkowanie poprzez wybór większej 

zadeklarowanej pojemności i dłuższych okresów 
użytkowania oraz niższe wykorzystanie w miarę wzrostu 

obciążenia roboczego powyżej zadeklarowanej 
pojemności.

Wykorzystanie pojemności buforu.
Wykorzystanie to jest regularnie mierzone na poziomie 

komponentów przy użyciu zautomatyzowanych narzędzi 
zainstalowanych na dostarczonym sprzęcie.
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Korzyści z rozwiązania Flex on Demand

PROSTOTA
Od razu na samym początku instalujemy 
wszystko, co będzie potrzebne teraz i w 
przyszłości. Zautomatyzowane narzędzia 
zainstalowane w sprzęcie pozwalają nam 

mierzyć wykorzystanie.

DYNAMIKA
Możliwość szybkiego reagowania na nowe 
zgłoszenia serwisowe, wahania obciążenia 

roboczego i zmiany wynikające z działalności 
�rmy w celu zwiększenia elastyczności IT.

KONTROLA
Możliwość dostosowania kon�guracji sprzętu 

i oprogramowania w oparciu o wymagania 
dotyczące obciążenia roboczego, aby 

uzyskać kontrolę nad kosztami. Płacenie za 
elastyczne zasoby tylko wtedy, gdy są one 

wykorzystane, i unikanie kosztów 
nadmiernego przydzielania.

Przykład:
Skalowanie technologii do zmieniających się potrzeb biznesowych

Dystrybutor technologii chciał wdrożyć nowy system 
zarządzania relacjami z klientami, który powodowałby 
zmienne wykorzystanie pamięci masowej. 
Zastosowanie rozwiązania Flex on Demand umożliwiło 
skuteczne dopasowanie płatności do faktycznego 
wykorzystania, a co za tym idzie, pozwoliło 
wyeliminować konieczność płacenia za 
niewykorzystaną pojemność.

 Poniższy wykres ilustruje całkowitą pojemność 
wdrożoną składającą się z pojemności zadeklarowanej i 
pojemności buforu. Pokazuje też, w jaki sposób 
płatności zmieniają się w czasie w miarę 
wykorzystywania pojemności buforu.

Więcej informacji >
Skontaktuj się ze swoim przedstawicielem handlowym 

Dell Technologies lub Dell Financial Services.
www.delltechnologies.com/�ex-on-demand
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GRANICA ZADEKLAROWANEJ POJEMNOŚCI

ZWIĘKSZONE OBCIĄŻENIE ROBOCZEIMPULS

SZCZYT

ELASTYCZNA POJEMNOŚĆ
Jest dostosowana do pokrycia zapotrzebowania szczytowego i impulsowego. W usłudze Flex 
On Demand pobiera się opłaty tylko za wykorzystany bufor.

WYKORZYSTANA POJEMNOŚĆ
Jest dostosowana do potrzeb podstawowego użycia. Zwiększ zadeklarowaną pojemność lub wydłuż okres w celu obniżenia kosztów.

ZMIENIONA ZADEKLAROWANA POJEMNOŚĆ
Wyzwala niższy stopień wykorzystaniaZADEKLAROWANA POJEMNOŚĆ

Stała płatność miesięczna na potrzeby bazowe

POJEMNOŚĆ BUFORU
Płatność zmienna w zależności od 
wykorzystania

85% LIMIT ROZLICZEŃ
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*Dostępne z Flex on Demand dla pamięci masowej, ochrony danych i VxRail. Nieautoryzowane witryny internetowe, wdrożenia bez licznika i klienci, którzy nie przestrzegają warunków umowy, nie kwali�kują się. 

https://www.delltechnologies.com/pl-pl/payment-solutions/flexible-consumption/flex-on-demand.htm

