At-a-Glance

Open Pay
Flexibele financiering voor Cisco-datacentermiddelen die u zonder
vooraf te hoeven betalen een capaciteitsbuffer geven
Open Pay biedt flexibele financiering
voor Cisco-datacentermiddelen
die organisaties betalingen af laat
stemmen op het gebruik, zodat zij
capaciteit naar behoefte kunnen
aanpassen.

Cisco Unified Computing System™ (Cisco UCS®)
is geconvergeerde infrastructuur die is gebouwd
op een enkel beheerplatform. Het ondersteunt vele
architecturen en stelt u in staat de implementatie van
al uw toepassingen te automatiseren en versnellen. Dit
omvat virtualisatie en cloudcomputing en ook schaalbare
en bare-metal werklasten. Het ondersteunt ook in het
geheugen ingebouwde analyses en edge-computing
voor externe en nevenvestigingen, evenals grote
hoeveelheden gegevens van het Internet of Things (IoT).
Cisco UCS combineert standaard x86-servers
met netwerken en toegang tot opslag in vooraf
geconfigureerde, geteste en ondersteunde systemen
die als een geheel werken. Dit is een nieuwe aanpak
voor het ontwerpen van datacenters. Cisco UCS is nu
een kernbouwsteen voor veel andere leveranciers. Het
biedt niet alleen geconvergeerde oplossingen, maar
ook hyperconverged en cloud.

Bepalen hoe u datacentertechnologie in huis haalt is
net zo belangrijk als vaststellen welke technologie u in
huis haalt.

Maak kennis met Open Pay
Open Pay is een pay-per-use model voor de servers,
opslag en geconvergeerde en hyperconverged
platforms van Cisco UCS. Dit combineert de privacy
van een datacenter op locatie met de piekcapaciteit
van de cloud. Organisaties betalen voor de computing
en opslag die ze gebruiken en verhogen of verlagen
eenvoudig de capaciteit naar wat nodig is. Hierdoor
kunt u de controle behouden, risico spreiden en vol
vertrouwen plannen maken als uw organisatie groeit.
Er zijn geen verborgen kosten of onverwachte
vergoedingen. Gewoon een vast kwartaalbedrag dat
lager is dan een volledige lease van alle apparatuur.

Betaal niet voor datacentermiddelen die u misschien nooit zult gebruiken. Open Pay biedt flexibele financiering voor
Cisco-datacentermiddelen die organisaties betalingen af laat stemmen op het gebruik, zodat zij capaciteit naar
behoefte kunnen aanpassen.

Afbeelding 1 (hieronder) toont hoe Open Pay is
gestructureerd.
Gebruik door klant

Profiteer van de volgende mogelijkheden:

Details van Open Pay:

•

Test en innoveer – door u de ruimte te geven die
u nodig hebt zonder de traditionele overhead

•

•

Bouw gedeelde services en betaal voor initiële
datacentercapaciteit, met een buffer die u kunt
gebruiken als het nodig is

Vaste betaling (vastgezet in lease/lening)

Betalingen van klant aan Cisco

Variabele betaling (maandelijks gefactureerd o.b.v. gebruik)
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Oplossingsomvang:
– Minimum van € 500.000 voor alleen UCS
(inclusief ondersteuningsservices)
– € 1.000.000 voor geconvergeerde infrastructuur
(inclusief ondersteuningsservices)

•

Behoud controle en spreid risico – pas capaciteit
naar boven en beneden aan en vermijd
voortdurend onderhoud

•

In aanmerking komende producten: Cisco
UCS B-Series en bepaalde Vblock- of FlexPodoplossingen

•

Vang de piek op zonder er eerst voor te hoeven
betalen – voorkom seizoens- of periodieke pieken
in capaciteit die uw netwerk lam kunnen leggen

•

Betalingsfrequentie: per kwartaal

•

Beschikbaarheid: Nederland, Duitsland, Frankrijk
en het Verenigd Koninkrijk – andere landen
worden nog bekendgemaakt

•

Vereisten: instemming met regelmatige
elektronische verificatie van gebruik
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•

Maak met vertrouwen plannen als uw
organisatie groeit

Juridische vrijwaring
Deze At-a-Glance, de website en andere documenten over een mogelijke overeenkomst tussen u en Cisco Capital worden uitsluitend voor
informatiedoeleinden aan u verstrekt. Cisco Capital kan naar eigen inzicht besluiten elke transactie te financieren nadat u bij Cisco Capital financiële
overzichten en andere informatie hebt ingediend. Goedkeuring van uw aanvraag bij Cisco Capital is overeenkomstig het kwalificatieproces voor
krediet en garantie van Cisco Capital, en de uitvoering van een definitieve, juridische overeenkomst tussen u en Cisco Capital.

Bezoek onze website voor meer informatie of
neem contact op met uw accountmanager om te
zien hoe Open Pay van Cisco Capital kan helpen

www.ciscocapital.com/emea
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