Przenieś pamięć
masową w
bezpieczny sposób
• Brak płatności przez 6 miesięcy
• 6 miesięcy bezpłatnego serwisu
Przyspieszenie transformacji cyfrowej jest obecnie
najważniejszym zadaniem każdej firmy.
Wiemy, że firmy chcą się zmieniać. Uaktualnij urządzenia pamięci masowej i
korzystaj z lepszej wydajności, niższych kosztów i niższego śladu węglowego
dzięki nowej technologii.

Opłacalna migracja

Poprawa wydajności

Korzystaj równolegle z dwóch
środowisk przez 6 miesięcy,
unikając podwójnego kosztu
konserwacji.

Przejście na zaplanowany cykl
modernizacji umożliwia korzystanie z
najnowszych funkcji zabezpieczeń,
większej elastyczności centrum
danych i wydajności.

Wybierz zrównoważony
rozwój

Przyspiesz migrację

Wybierz strategię, która
umożliwia recykling pamięci w
bezpieczny i przyjazny dla
środowiska sposób.

Zdobądź technologię, której
potrzebujesz, bez przerwy w
działalności biznesowej podczas
migracji.

Zdobądź technologię, której
potrzebujesz już DZIŚ
Dzięki możliwości skorzystania z bezpłatnego 6-miesięcznego „pomostu” pomiędzy migracją
ze starych do nowych środowisk, unikniesz podwójnych kosztów utrzymania związanych
zazwyczaj z równoległym użytkowaniem obu środowisk podczas fazy migracji – w ten
sposób 36-miesięczna dzierżawa zamienia się w 42-miesięczną przy kosztach na poziomie
36 miesięcy.
Pozwala to na korzystanie z potrzebnej technologii, z pełną ochroną serwisową, bez
dodatkowych kosztów przez 6 dodatkowych miesięcy. Usługa jest również dostępna na okres
czterech lub pięciu lat i pozwala na elastyczne rozszerzenie umowy w dowolnym momencie.

Standardowa rotacja technologii
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Nie ma technologii, która zmieniałaby się szybciej niż pamięć masowa. Potrzeby organizacji
związane z gromadzeniem danych są ogromne i WSZYSTKO zależy od dostępu do nich i ich
ochrony. Tworzenie kopii zapasowych danych, odtwarzanie po awarii, zarządzanie w chmurze,
wielkość pamięci masowej – wszystkie te dziedziny rozwijają się w zawrotnym tempie.
Program został zaprojektowany tak, aby pomóc organizacjom uzyskać oszczędną migrację i
umożliwić transformację cyfrową.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z
menedżerem konta firmy Dell Financial Services.
Leasing i finansowanie udzielane są zaaprobowanym klientom handlowym przez Dell Bank International Limited, który prowadzi działalność handlową pod nazwą Dell Financial Services (DFS), z siedzibą w Innovation
House, Cherrywood Science & Technology Park, Cherrywood, Dublin 18, Irlandia i który jest nadzorowany przez Centralny Bank Irlandii. Oferty mogą podlegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia i uzależnione są
od dostępności produktów, ich kwalifikowalności dla klienta, decyzji kredytowej i wykonania dokumentów dostarczonych i zaaprobowanych przez DFS. Nie wszycy klienci mogą zostać zakwalifikowani do niniejszych
warunków. Dell Technologies i logo Dell Technologies są znakami towarowymi Dell Inc.
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