
Open Pay
Flexibel finansiering för Ciscos datacentertillgångar som ger dig 
buffertkapacitet utan att behöva betala direkt

Överblick

Open Pay erbjuder flexibel 
finansiering för Ciscos 
datacentertillgångar som gör att 
organisationer kan matcha betalningar 
med mängden användning och 
uppringning som kan ökas och 
minskas efter behov.

Cisco Unified Computing System™ (Cisco UCS®) är 
en konvergerad infrastruktur som har konstruerats 
på en enda hanteringsplattform. Den stöder många 
arkitekturer och gör att du kan automatisera och 
påskynda distributionen av alla dina program. Det 
omfattar virtualisering och molndatabehandling samt 
utskalning och bare metal-arbetsbelastningar. Den har 
även stöd för analyser och Edge-databehandling för 
fjärr- och filialkontor, samt stora mängder data från 
Internet of Things (IoT).

Cisco UCS kombinerar standard-x86-servrar med 
nätverks- och lagringsåtkomst i förkonstruerade, 
testade och hanterade system som fungerar som 
en helhet. Detta har omdefinierat designen av 
datacenter. Cisco UCS är nu ett centralt byggblock för 
många andra leverantörer som inte enbart erbjuder 
konvergerade lösningar, utan även lösningar som är 
hyperkonvergerade och molnbaserade.

Det är lika viktigt att bestämma hur du ska förvärva 
datacenterteknik som det är att bestämma vad du ska 
förvärva.

Introduktion till Open Pay

Open pay är en betalningsmodell baserad på 
användning för Cisco UCS-servrar, lagring samt 
konvergerade och hyperkonvergerade plattformar.
Den kombinerar integriteten för lokala datacenter med 
sprängkapaciteten hos molnet. Organisationer betalar 
för den del av databehandling och lagringsutrymme 
som de konsumerar och kan enkelt öka och minska 
konsumtionen efter behov. Det gör att du kan behålla 
kontrollen, sprida risker och planera för framtiden med 
tillförlitlighet i takt med att verksamheten växer.

Det finns inga dolda avgifter. Endast en kvartalsvis fast 
kostnad som är lägre än full leasing av all utrustning.
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Betala inte för datacentertillgångar som du kanske aldrig kommer att använda. Open Pay erbjuder flexibel finansiering 
för Ciscos datacentertillgångar som gör att organisationer kan matcha betalningar med mängden användning och som 
kan ökas och minskas efter behov.

I bild 1 (nedan) visas hur Open Pay-modellen är 
strukturerad.

Detaljer om Open Pay:

• Lösningsstorlek:
– Minst 500 000 EUR för endast UCS 

(inklusive supporttjänster)

– 1 000 000 EUR för konvergerad infrastruktur 
(inklusive supporttjänster)

•	 Kvalificerade	produkter:	Cisco UCS B-serien och 
utvalda Vblock- eller FlexPod-lösningar

• Betalningsfrekvens: Kvartalsvis

• Tillgänglighet: Frankrike, Tyskland, Nederländerna 
och Storbritannien – ytterligare länder kommer att 
informeras

• Krav: Överensstämmelse med vanlig elektronisk 
verifiering för varierande användning

Juridisk information
Den här sammanfattningen och webbplatsen och andra dokument om potentiella arrangemang mellan dig och Cisco Capital tillhandahålls 
endast i informationssyfte.Cisco Capital kan besluta att finansiera en transaktion efter eget gottfinnande vid ditt inlämnande till Cisco 
Capital av bokslut och annan information, godkännande av din ansökan från Cisco Capital i enlighet med Cisco Capital-krediten och 
förbindelse till kvalificeringsprocessen och genomförandet av ett slutgiltigt juridiskt avtal mellan dig och Cisco Capital.

Besök vår webbplats för mer information eller kontakta din 
kontoansvarige för att se hur Open Pay från Cisco Capital 

kan hjälpa dig

www.ciscocapital.com/se
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Dra nytta av följande möjligheter:

• Test och innovation – genom att ge dig det 
benutrymme du behöver utan den traditionella 
kostnaden

• Konstruera delade tjänster och betala för 
ursprunglig datacenterkapacitet med en buffert 
som kan utnyttjas vid behov

• Bibehåll kontrollen och sprid risker – öka och 
minska mängden samtidigt som du undviker 
pågående underhåll

• Få en plötslig ökning av efterfrågan utan att 
behöva betala direkt – undvik säsongssymptom 
och periodiskt återkommande kapacitetstoppar 
som kan störa nätverket

• Planera för framtiden med tillit i takt med att 
organisationen växer

www.ciscocapital.com/se

