
Modelo superior

O que é Anytime Upgrades1

Exclusivo do PowerStore, o Anytime Upgrades é a mais nova oferta do Programa 
Future-Proof. Ao aproveitar a arquitetura flexível de dimensionamento vertical  
e scale-out do PowerStore, o Anytime Upgrades permite que os clientes tenham 
duas opções de upgrade com dados no local para escolher ou um desconto aplicável 
ao segundo equipamento!

Projetado para otimizar o ciclo de vida da TI por meio de uma série de garantias, ofertas e assegurações.  
O Future-Proof fornece suporte do início ao fim, assegurando resultados, maximizando investimentos  

e ajudando você a navegar rumo ao futuro da TI.

*Detalhes importantes na página 3.

Dell EMC PowerStore

Descubra o futuro da TIMaximize investimentos

• Atualização de reciclagem*

• Clareza de preço*

• Software completo*

Garanta resultados

• Garantia de satisfação 
por 3 anos*

• Redução de dados  
de armazenamento*

• Atualizações a qualquer momento*

• Sem preocupações com  
a migração de dados*

• Consumo flexível*

Atualizações flexíveis que ultrapassam uma mera troca  
por um controlador mais moderno**

Válido a qualquer momento do contrato, sem período  
de um ano de carência

Nenhuma necessidade de renovaçãoenhuma necessidade de renovação quando   quando  
a atualização é realizaa atualização é realizadada

Dados no local

De última geração

Desconto no segundo equipamento

Scale-out

**Modelo superior e opção de scale-out disponíveis no Anytime Upgrades Select.  
O Dell ProDeploy Plus é pré-requisito para a implementação de scale-out.
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Ao adquirir a oferta Anytime Upgrades Select  
com a compra do PowerStore, você tem direito  
a escolher uma dentre três opções de atualização 
no transcorrer da vigência de três, quatro ou  
cinco anos do seu contrato ProSupport Plus  
da Dell EMC.

Parabéns por escolher o PowerStore!

Você tem a opção de renovar ou não renovar a sua 
compra do Anytime Upgrades. De qualquer forma, 
terá sido possível usar os benefícios completamente 
durante os últimos três anos, sem bloqueio.

Como benefício do ProSupport Plus, o seu TSM 
lhe manterá informado(a) sobre a disponibilidade 
de atualizações, opções de serviço de revisões  
a que você tenha direito e iniciará verificações de 
disponibilidade para atualização que fazem parte 
da manutenção do sistema.

Seu gerente acaba de lhe informar que há uma 
versão de nova geração disponível. Precisa da 
inovação e dos recursos mais modernos agora 
mesmo? Fácil! Faça upgrade para a última 
geração de nós (controladores). Sem necessidade 
de tempo de inatividade ou migração de dados.

Faz só um ano que você contratou o programa, 
mas seu negócio está a todo vapor e precisa 
de outro equipamento? Sem problemas!  
Você pode aproveitar o desconto aplicável  
ao segundo equipamento.

Inscreva-se no  
Anytime Upgrades1

Renovar ou não renovar?

Conheça o seu 
gerente de serviços  
de tecnologia (TSM)

A mudança será inevitável

De última geração

Adora o PowerStore, mas precisa de mais 
potência? Simples! Basta fazer upgrade para  
um modelo superior. Sem necessidade de tempo 
de inatividade ou migração de dados.

Modelo superior2 Scale-out2

1 Upgrade disponível 180 dias após a data da fatura. Para se qualificar, é necessário 
adquirir, no mínimo, três anos do ProSupport Plus com a opção complementar do 
Anytime Upgrade Select ou Standard no ponto de venda. A disponibilidade do programa 
Anytime Upgrades pode variar de acordo com o país e o segmento. Sujeito a termos 
e condições adicionais. Para obter mais informações, entre em contato com o seu 
representante de vendas.
2 Disponível no Anytime Upgrades Select. O Dell ProDeploy Plus é pré-requisito para  
a implementação de scale-out.
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O programa de upgrade de controladores mais flexível do setor3

Anytime Upgrades1

Pure 
Evergreen Storage

HPE (Primera) 
Technology Refresh Storage

HPE (Nimble) 
Technology Refresh Storage

NetApp 
NextCredit

Flexibilidade 
de upgrade 
do controlador

n

Padrão: 
 
• Última geração

Select: 
 

• Última geração
• Modelo superior
• Scale-out2

n

Free Every Three: 
 
• Última geração

Upgrade Flex: 
 
• Modelo superior

n Equivalente de última geração n
Atualização de tecnologia baseada 
em desempenho

n
Valor de crédito fixo a ser  
usado com produtos NetApp

Quando o upgrade 
pode ser feito

n
A qualquer momento durante 
o contrato, após 180 dias

n

Free Every Three: 
 
• Sem atualização por três anos

Upgrade Flex: 
 
• Upgrade antes do 3º ano, 
 exige compra de expansão 
 de capacidade elegível

n Sem upgrade por 3 anos n Sem upgrade por 1 ano n Sem upgrade por 3 anos

Renovação n Nenhuma renovação necessária n
Precisa de renovação para fazer 
upgrade

n
Precisa de renovação para fazer 
upgrade

n Nenhuma renovação necessária n
Precisa de renovação para 
fazer upgrade, ou compromisso 
imediato de 6 anos

Gerenciamento  
de contas

n Gerente de serviços de tecnologia n
Custo adicional para atribuição  
de gerente de suporte

n Gerente de suporte atribuído n
Custo adicional para atribuição de 
gerente de suporte

n
Custo adicional para atribuição  
de gerente de suporte

1 Upgrade disponível 180 dias após a data da fatura. Para se qualificar, é necessário adquirir, no mínimo, três anos do ProSupport Plus com a opção complementar do Anytime Upgrade Select ou Standard no ponto de venda. A disponibilidade  
do programa Anytime Upgrades pode variar de acordo com o país e o segmento. Sujeito a termos e condições adicionais. Para obter mais informações, entre em contato com o seu representante de vendas.

2 Desconto no segundo equipamento PowerStore. O Dell ProDeploy Plus é pré-requisito.

Anytime Upgrades
O Anytime Upgrades é o novo programa de upgrade pré-pago da Dell Technologies 
para o PowerStore. O programa permite que a infraestrutura do PowerStore seja 
modernizada sem grandes upgrades, tempo de inatividade ou impacto sobre os 
aplicativos. O Anytime Upgrades efetivamente acaba com o ciclo tradicional de 
migração de plataformas, simplificando o planejamento ao garantir que os clientes 
sempre tenham acesso à mais recente tecnologia, a um custo previsível.

ProSupport Plus4

Como benefício em destaque do ProSupport Plus, o gerente de serviços  
de tecnologia (TSM) será o seu maior aliado de suporte. O TSM garante  
um nível de continuidade, conhecimento e assistência que inspira a segurança  
de que os seus sistemas e upgrades terão suporte total.

*Detalhes importantes: Garantia de satisfação de três anos: exige a compra de um contrato de 3 anos do ProSupport. A conformidade se baseia nas especificações do produto. Qualquer reembolso será rateado. Garantias de redução de dados  
de armazenamento: Exige a assinatura do cliente e a aquisição do ProSupport Plus ou do ProSupport com a opção Mission Critical. Os produtos aplicáveis são apenas os produtos de armazenamento totalmente flash. Atualização e reciclagem:  
valor de troca determinado com base nas condições de mercado, a critério exclusivo da Dell EMC. Software completo: inclui o software selecionado necessário para armazenar e gerenciar dados. Anytime Upgrades: para se qualificar, é obrigatória  
a compra do ProSupport Plus e do complemento Standard ou Select (onde disponível), no ponto de venda. A opção Select oferece a última geração de controlador em relação ao Standard, além da opção de atualização dentro da família, ou desconto 
de scale-out aplicável à solução de um segundo equipamento. Disponível para o PowerStore. Sujeito a termos e condições adicionais. Migrações de dados sem preocupações: Não inclui serviços de transferência de dados. O cliente é responsável por 
garantir o backup dos dados. Consumo flexível: Modelos de consumo flexível da Dell EMC habilitados pelo DFS (Dell Financial Services).

3 Com base na análise da Dell de abril de 2020, usando dados publicamente disponíveis, para comparar as maiores ofertas de programas/assinaturas de upgrades de controlador.

4 A disponibilidade e os termos dos Dell EMC Services variam de acordo com a região e o produto. Para obter mais informações, entre em contato com o seu representante de vendas da Dell EMC
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