
Senare modell

Vi lanserar Anytime Upgrades1

Anytime Upgrades är exklusivt för PowerStore och är den senaste produkten 
i Future-Proof-programmet. Anytime Upgrades utnyttjar den flexibla 
skalningsarkitekturen i PowerStore och ger kunderna möjlighet att välja 
mellan två uppgraderingsalternativ för data-in-place eller att få rabatt  
på en andra enhet!

En lösning som är utformad för att optimera IT-livscykeln genom en rad garantier, erbjudanden och kontroller. Future-Proof står 
för heltäckande support och hjälper dig att säkerställa resultat, maximera investeringen och få kontroll över framtidens IT.

* Se viktig information på sidan 3

Dell EMC PowerStore

Få kontroll över framtidens ITMaximera investeringarna

• Refresh & Recycle*

• Tydligt pris*

• Heltäckande 
programvara*

Säkerställ resultaten

• 3 års nöjdhetsgaranti*

• Datareduktion för lagring*

• Anytime Upgrades*

• Bekymmersfri datamigrering*

• Flexibel förbrukning*

Flexibla uppgraderingar utöver att bara byta till nästa 
generations styrenhet**

När som helst under avtalet till skillnad från att behöva vänta 
minst ett år

Ingen förnyelse krävs när uppgraderingen har utförts

Data-in-place uppgradering

Nästa generation

Rabatt på en andra enhet

Skala upp

** Senare modell och uppskalning erbjuds i Anytime Upgrades Select. Dell ProDeploy Plus krävs för distribution med uppskalning.
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Genom att köpa Anytime Upgrades Select 
när du köper PowerStore får du välja på tre 
uppgraderingsalternativ inom ramen för ditt  
Dell EMC ProSupport Plus-avtal på 3, 4 eller 5 år.

Grattis till valet av PowerStore!

Du kan antingen förnya köpet av Anytime 
Upgrades eller välja att inte göra det, men oavsett 
så har du kunnat dra nytta av alla förmåner  
de senaste tre åren utan att behöva låsa dig.

Som en förmån i ProSupport Plus informerar 
din tilldelade tekniktjänstansvariga dig om 
tillgängliga uppgraderingar, granskar alternativ 
för servicerättigheter och initierar kontroller 
av uppgraderingsförberedelser som en del 
av systemunderhållet.

Din tekniktjänstansvariga har just meddelat att 
en ny generationsversion finns. Behöver du 
de senaste funktionerna och innovationerna 
direkt? Lätt! Uppgradera till den senaste 
generationen noder (styrenheter). Inga 
driftavbrott eller datamigreringar behövs.

Det har bara gått ett år på ditt avtal, men 
verksamheten växer och du behöver en till 
enhet. Inga problem. Du kan utnyttja rabatten 
på en andra enhet.

Registrera dig för 
Anytime Upgrades1

Beslut om förnyelse

Träffa din 
tekniktjänstansvariga 

(TSM)

Förändring är oundvikligt

Nästa generation

Du gillar PowerStore, men behöver mer 
prestanda. Enkelt! Uppgradera bara till 
en senare modell. Inga driftavbrott eller 
datamigreringar behövs.

Senare modell2 Skala upp2

1 Uppgradering är tillgängligt 180 dagar efter fakturadatum. Kräver köp av minst 3 års ProSupport 
Plus med tilläggsalternativet Anytime Upgrade Select eller Standard vid försäljningstillfället för att  
vara berättigat. Tillgängligheten för Anytime Upgrades-programmet kan variera beroende på land  
och marknadssegment. Ytterligare villkor kan tillkomma. Kontakta din säljare om du vill veta mer.
2 Tillgängligt i Anytime Upgrades Select. Dell ProDeploy Plus krävs för distribution med uppskalning.
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Branschens mest flexibla program för uppgradering av 
styrenheter3

Anytime Upgrades1

Pure 
Evergreen Storage

HPE (Primera) 
Technology Refresh 

Storage

HPE (Nimble) 
Technology Refresh 

Storage

NetApp 
Next Credit

Flexibilitet vid 
uppgradering 
av styrenheter

n

Standard: 
• Nästa generation

Select: 
• Nästa generation
• Senare modell
• Skala upp2

n

Free Every Three: 
• Nästa generation

Upgrade Flex: 
• Senare modell

n
Motsvarighet till senaste 
generationen

n
Uppdatering  
av prestandabaserad teknik

n
Fast kreditbelopp som kan 
användas för NetApp-produkter

Tidpunkt för 
uppgradering

n
När som helst under avtalet 
efter 180 dagar

n

Free Every Three: 
• Går inte att uppgradera på tre år

Upgrade Flex: 
• För uppgradering före det tredje året 
 krävs berättigande köp av 
 kapacitetsexpansion

n
Går inte att uppgradera  
på tre år

n
Går inte att uppgradera  
på ett år

n Går inte att uppgradera på tre år

Förnyelse n Ingen förnyelse krävs n
Måste förnyas  
för att få uppgradering

n
Måste förnyas  
för att få uppgradering

n Ingen förnyelse krävs n
Måste förnyas för uppgradering 
eller bindande 6-årsavtal i förväg

Kontohantering n Tekniktjänstansvarig n
Extra kostnad för tilldelad 
supportansvarig

n Tilldelad supportansvarig n
Extra kostnad för tilldelad 
supportansvarig

n
Extra kostnad för tilldelad 
supportansvarig

1 Uppgradering är tillgängligt 180 dagar efter fakturadatum. Kräver köp av minst 3 års ProSupport Plus med tilläggsalternativet Anytime Upgrade Select eller Standard vid försäljningstillfället för att vara berättigat.  
Tillgängligheten för Anytime Upgrades-programmet kan variera beroende på land och marknadssegment. Ytterligare villkor kan tillkomma. Kontakta din säljare om du vill veta mer.

2 Rabatt på en andra PowerStore-enhet. Dell ProDeploy Plus krävs.

Anytime Upgrades
Anytime Upgrades är Dell Technologies nya förbetalda uppgraderingsprogram 
för PowerStore. Med det här programmet kan PowerStore-infrastrukturen 
moderniseras utan tunga maskinvaruuppgraderingar, driftavbrott eller 
programpåverkan. Med Anytime Upgrades avslutas den traditionella cykeln 
av plattformsmigreringar i praktiken, och det gör planeringen enklare eftersom 
kunderna alltid har tillgång till den senaste tekniken till en förutsägbar kostnad.

ProSupport Plus4

Som en av förmånerna i ProSupport Plus får du en tekniktjänstansvarig som 
blir din främsta supportföreträdare. Den tekniktjänstansvariga ansvarar för 
kontinuitetsnivå, kunskap och hjälp vilket gör att du kan lita på att dina system 
och uppgraderingar stöds fullt ut.

* Viktiga detaljer: Tre års nöjdhetsgaranti: Kräver köp av 3 års ProSupport-avtal. Överensstämmelse bygger på produktspecifikationer. Eventuell återbetalning ska fördelas linjärt. Garanti om datareduktion för lagring: Kräver kundens signatur samt köp 
av ProSupport Plus eller ProSupport med nivån Mission Critical. Tillämpliga produkter inkluderar endast helt flashbaserade lagringsprodukter. Refresh & Recycle: Inbytesvärdet fastställs baserat på marknadsvillkor helt enligt Dell EMC:s gottfinnande. 
Heltäckande programvara: Inkluderar utvald programvara som behövs för att lagra och hantera data. Anytime Upgrades: Kräver köp av ProSupport Plus och något av tilläggen Standard eller Select (baserat på tillgänglighet) vid försäljningstillfället 
för att vara berättigat. Med Select erbjuds nästa generations styrenhet som i Standard, plus ett urval av uppgraderingar inom samma serie eller en uppskalningsrabatt på en andra enhet. Tillgängligt för PowerStore. Ytterligare villkor kan tillkomma. 
Bekymmersfri datamigrering: Omfattar inte tjänster för dataöverföring. Kunden ansvarar för att se till att data säkerhetskopieras. Flexibel förbrukning: Flexibla förbrukningsmodeller för Dell EMC möjliggörs av Dell Financial Services (DFS).

3 Enligt Dells analys i april 2020 som gjordes med allmänt tillgängliga data genom att jämföra de främsta tillgängliga program-/prenumerationsprodukterna för styrenhetsuppgradering.

4 Tillgänglighet och villkor för Dell EMC Services varierar beroende på område och produkt. Om du vill ha mer information kontaktar du en Dell EMC-säljare.
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