Migrera din
lagring med
tillförsikt
• Betala inget i ett halvår
• Ett halvårs kostnadsfritt underhåll

Snabbare digital omvandling är en angelägenhet för
nästan alla organisationer i dag.
Vi vet att du vill förändra. Uppgradera till ny lagringsutrustning och dra nytta av
högre prestanda, lägre kostnader och mindre koldioxidavtryck från ny teknik.

Kostnadseffektiv
migrering
Kör två miljöer parallellt i 6
månader och undvik dubbla
underhållskostnader

Välj miljömässig
hållbarhet
Aktivera en strategi som
återvinner din lagring på ett
säkert och miljömedvetet sätt

Förbättra prestanda
Genom att flytta till en schemalagd
uppdateringscykel får du de
senaste säkerhetsfunktionerna,
ökad agilitet i datacentret och
högre prestanda

Accelerera migrering
Få den teknik du behöver nu utan
avbrott i verksamheten under
övergången

Skaffa den IT
du behöver NU
Genom en kostnadsfri, sex månader lång migrering från den befintliga till den nya miljön
slipper du dubbla underhållskostnader som normalt förknippas med att använda bägge
miljöerna parallellt under migreringsfasen. En 36 månaders leasingperiod motsvarar alltså
42 månader till kostnaden för 36 månader.
Detta gör att du kan dra nytta av den teknik du behöver, med komplett underhållsskydd,
utan extra kostnad i ytterligare 6 månader. Detta program är också tillgängligt för fyra
respektive fem år, och det går att lägga till uppgraderingar när som helst.
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Det finns ingen teknik som förändras snabbare än lagring. Databehovet hos ett företag är
alltid högt och ALLT är beroende av att få snabb tillgång till data och att få alla
möjligheter att skydda data. Säkerhetskopiering av data, katastrofåterställning,
molnhantering, lagringsstorlek – alla utvecklas i en svindlande takt.
Detta program är utformat för att hjälpa företag att lyckas genom att tillhandahålla ett
kostnadseffektivt sätt att migrera och möjliggöra en digital omvandling.

Kontakta din Dell Financial Services Account Manager
för mer information.
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