
Åpen betaling
Fleksibel finansiering for Ciscos datasenterressurser som gir deg 
bufferkapasitet uten at du må finansiere den på forhånd

At-a-Glance

Åpen betaling gir fleksibel finansiering 
for Ciscos datasenterressurser. 
Løsningen lar organisasjonen matche 
betalingene etter forbruket og justere 
kapasiteten opp og ned etter behov.

Cisco Unified Computing System™ (Cisco UCS®) 
er en konvergert infrastruktur bygget på én enkelt 
administreringsplattform. Den støtter mange arkitekturer 
og gjør det mulig å automatisere og øke hastigheten på 
distribusjonen av alle programmene dine. Dette inkluderer 
virtualisering og nettskybasert databehandling, og 
oppskalering og arbeidsoppgaver for bare maskinvare. 
Det støtter også minnebaserte analyseteknikker og 
kantberegning for eksterne lokaler og avdelingskontorer, 
samt store mengder med data fra tingenes internett (IoT).

Cisco UCS kombinerer standard x86-servere med 
nettverks- og lagringstilgang i prefabrikkerte, testede 
og støttede systemer som drives som én helhet. 
Dette har omdefinert designet av datasentrene. Cisco 
UCS er nå en sentral byggestein for mange andre 
leverandører som ikke bare tilbyr konvergerte løsninger, 
men også hyperkonvergerte løsninger og nettskyer.

Beslutningen om hvordan man skal anskaffe 
datasenterteknologi, er akkurat like viktig som 
beslutningen om hva man skal anskaffe.

Introduksjon av Åpen betaling

Åpen betaling er en betal-etter-bruk-modell for Cisco UCS-
servere, for lagring og for konvergerte og hyperkonvergerte 
plattformer. Løsningen kombinerer personvernet ved de 
lokale datasentrene med leveransekapasiteten i nettskyen. 
Organisasjonene betaler for den mengden databehandling 
og lagring de bruker, og ganske enkelt justere kapasiteten 
opp eller ned etter behov. Det gjør at du kan beholde 
kontrollen, fordele risikoen og planlegge trygt i forkant etter 
hvert som organisasjonen vokser.

Det finnes ingen skjulte avgifter og ingen skjulte 
gebyrer. Bare en fast kvartalsvis kostnad som er lavere 
enn full leasing på alt utstyret.
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Ikke betal for datasenterressurser som du kanskje aldri kommer til å bruke. Åpen betaling gir fleksibel finansiering for 
Ciscos datasenterressurser. Løsningen lar organisasjonen matche betalingene etter forbruket og justere kapasiteten 
opp og ned etter behov.

Figur 1 (nedenfor) viser hvordan Åpen betaling er 
strukturert.

Detaljer om Åpen betaling:

• Løsningsstørrelse:
– Minimum EUR 500 000 for kun UCS 

(inkludert støttetjenester)

– EUR 1 000 000 for konvergert infrastruktur 
(inkludert støttetjenester)

•	 Kvalifiserte	produkter:	Cisco UCS B-serien og 
valg av Vblock- eller FlexPod-løsninger

•	 Betalingshyppighet:	 Kvartalsvis

• Tilgjengelig i: Frankrike, Tyskland, Nederland og 
Storbritannia – flere land vil  bli annonsert

• Krav: Avtale om regelmessig elektronisk 
bekreftelse av variabel bruk

Juridisk bindende ansvarsfraskrivelse
Dette er et sammenfattende oversikt, og nettstedet og andre dokumenter som gjelder en potensiell avtale mellom deg og Cisco Capital, 
gjøres kun tilgjengelig for deg i informasjonsøyemed. Cisco Capital kan helt etter eget skjønn beslutte å finansiere en transaksjon når du 
sender inn regnskapsoppgaver og annen informasjon til Cisco Capital, og Cisco Capital godkjenner søknaden din i samsvar med kreditt- 
og garantikvalifiseringsprosessen hos Cisco Capital og utøving av en definitiv juridisk bindende avtale mellom deg og Cisco Capital.

Gå til nettstedet vårt for å finne ut mer, eller kontakt kontoansvarlig 
for å se hvordan Åpen betaling fra Cisco Capital kan hjelpe

www.ciscocapital.com/emea
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Dra fordel av muligheten til å:

• Teste og skape nytt – gi deg selv den plassen du 
trenger, uten de vanlige driftskostnadene

• Bygge delte tjenester og betale for innledende 
datasenterkapasitet, med en buffer som kan 
trekkes opp etter behov

• Opprettholde kontrollen og fordele risikoen – 
justere kapasiteten opp og ned, samtidig som du 
unngår vedlikehold

• Oppnå «toppdekning» uten å måtte finansiere den 
på forhånd – unngå sesongmessige og periodiske 
kapasitetstopper som kan sprenge nettverket ditt

• Planlegg trygt på forhånd etter hvert som 
organisasjonen vokser

www.ciscocapital.com/emea

