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Wat is het ‘Just  
Right IT’ E-Zine?
In deze Just Right IT vindt u al onze 
promoties rond Servers, Storage, 
Networking en Services bijeen. Wij  
bieden een aantal van de best verkochte 
producten aan voor het midden- en 
kleinbedrijf tegen sterk gereduceerde 
prijzen, compleet met bijbehorende 
serviceopties. Dat geeft een gerust 
gevoel.

In het online magazine vindt u onze 
aanbiedingen, productvideo’s, chalk 
talks, casestudy’s allemaal bij elkaar in 
één catalogus. U kunt het ook bekijken  
op mobiele apparaten, het afdrukken, het 
zoeken via speciale pagina’s met een 
indexfunctie en in opgeslagen vorm als 
PDF distribueren.

Alle in deze nieuwsbrief genoemde 
prijzen zijn indicatief. Prijzen zijn geldig 
vanaf het moment van verschijnen van 
deze nieuwsbrief. Raadpleeg uw HP 
business partner voor de exacte prijzen. 

Als	wereldmarktleider	levert	HP	flexibele,	
betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige 
IT-technologie die aansluit op de business 
behoeften en het budget van MKB-
bedrijven. Een verstandige investering  
in IT, omdat het u de zekerheid geeft  
dat u zich volledig kunt richten op de  
kern van de zaak: ondernemen, nu en  
in de toekomst. 

Simplexxion ICT 
Solutions B.V. 
 
Simplexxion streeft ernaar om haar klanten volledig te ontlasten 
op het gebied van ICT. Dankzij de gezamenlijke inspanning van onze 
medewerkers bieden we onze klanten een optimale combinatie 
van ICT-producten en ondersteuning. Het is altijd ons doel om met 
onze producten en diensten de doelstellingen van onze klanten te 
realiseren. Hiervoor bieden wij niet alleen tijdig en de juiste hulp aan 
als zij deze nodig hebben, maar investeren wij ook continu om onze 
producten en diensten te verbeteren. 
 
Bij Simplexxion werken we in kleine teams met verschillende 
expertises. Zo staat onze Servicedesk altijd stand-by om feedback 
van onze klanten te ontvangen en leveren onze Engineers de 
hoogst mogelijke inspanning om werkzaamheden snel te voltooien. 
Tenslotte werkt ons Research & Development-team aan het (door)
ontwikkelen van al onze producten, zodat de ICT-omgeving van 
onze klanten altijd up-to-date is. 
 
Simplexxion ICT Solutions B.V. 
Hoefsmid 6  - 2292 JJ Wateringen 
Telefoon: 0174-707 170 
Fax 0174-707 175 
verkoop@simplexxion.nl - www.simplexxion.nl
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HP voor de juiste IT: Precies wat u voor  
uw bedrijf nodig heeft
Eenvoudige IT-oplossingen voor uw onderneming
Wij noemen het HP Just Right IT. Eenvoudige, betrouwbare en 
voordelige technologie waarmee u snel nieuwe kansen schept 
voor uw bedrijf. Loop voorop met HP Just Right IT-oplossingen die 
speciaal ontworpen zijn voor de unieke uitdagingen van kleine en 
middelgrote bedrijven.

 Versterk uw concurrentiepositie met Just Right IT. Bekijk de video.

Bekijk de aanbiedingen in dit magazine of bekijk alle informatie 

over deze acties op Just Right IT-promoties.

Bekijk ons complete portfolio:

Automatiseer uw 
bedrijfsprocessen om de 
kosten in de hand te houden, 
het beheer te vereenvoudigen 
en de prestaties te verhogen.

Installeer naadloos werkende 
storage om bestaande 
problemen op te lossen en de 
basis te leggen voor de snelle 
groei van uw IT. Vind storage 
voor virtualisatie, het delen 
van bestanden, back-ups en 
databescherming, Microsoft 
Exchange en SQL Server.

Meer informatie

In uw klantgegevens schuilen 
geweldige groeikansen. Ontdek 
hoe IT nieuwe mogelijkheden 
kan creëren.

Vind individuele 
serveroplossingen en maak 
kennis met de HP ProLiant 
serverfamilie via aanbiedingen 
voor kleine en middelgrote 
bedrijven.  

Meer informatie

Compromisloos. Betaalbare 
IT zorgt nu voor lagere 
kosten en biedt u een 
concurrentievoorsprong voor 
de toekomst.

HP Networking oplossingen 
ondersteunen uw bedrijf en 
groeien met u mee. Zo creëert 
u eenvoudig en voordelig een 
betrouwbaar vast of draadloos 
netwerk.

 Meer informatie

Uw IT is het hart van uw bedrijf. 
Optimaliseer de veiligheid en 
reduceer dure downtime.

HP services bieden de juiste 
ondersteuning voor uw 
onderneming.	Profiteer	van	
onze expertise en innovatie om 
een goed bedrijfsresultaat te 
behalen.

Meer informatie

Kosten terugdringen

Storage voor het MKB

Uw bedrijf uitbreiden

Servers voor het MKB

Productiviteit verhogen

Netwerkproducten 
voor het MKB

Operationeel blijven

Services voor het MKB

De juiste IT voor uw 4 grootste prioriteiten
Loop voorop in een snel veranderende markt. Gebruik de juiste IT voor een goed resultaat in uw dynamische bedrijf.

hp.nl/mkboplossingen 
of vraag uw HP Business Partner
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Ontvang tot 
 
€ 200,- korting  
 
op uw ROK licentie
 
Windows Server 2012
 

Ontvang tot € 200,- korting op uw ROK licentie Windows 
Server 2012, in combinatie met de aanschaf van een 
geselecteerd aantal ProLiant Gen8 servers. 

Het gaat om de volgende ROK licenties:  
Microsoft Windows Server 2012R2 Essentials ROK 
Microsoft Windows Server 2012R2 Standard ROK 
Microsoft Windows Server 2012R2 Foundation ROK 
Microsoft Windows Server 2012R2 Datacenter ROK 
Kijk voor alle informatie, de geselecteerde HP ProLiant 
servers en het claimen van uw cash back op:    
www.hp.com/eur/rebate

 
   
 
www.hp.nl/ROK 
of vraag uw HP Business Partner

HP ROK: een Microsoft Windows 
 
Server oplossing met de hoogst 
 
mogelijke kwaliteit!

Microsoft biedt samen met HP de Reseller Option Kit (ROK) aan.  
De Reseller Option Kit is een direct te installeren software kit om 
de implementatie van het Microsoft Windows Server Operating 
System (OS) op HP ProLiants makkelijker te maken: 

• Het wordt verkocht als een aparte serveroptie vanuit de prijslijst, 
net zoals de andere HP opties;

• U heeft één aanspreekpunt voor ondersteuning inclusief 90 dagen 
gratis installatiesupport;

•	 Het	is	getest,	geconfigureerd	en	gecertificeerd	met	HP	ProLiants	
en verpakt met de laatste stuurprogramma’s en aangepaste 
installatietools voor een snelle en eenvoudige implementatie;

•	 Het	bevat	OEM-geteste	en	-gecertificeerde	stuurprogramma’s,	
plus 90 dagen OEM-ondersteuning bij installatie;

• Scherpe prijs!

Microsoft Windows Server 2012 R2 Foundation ROK SW 
Eenvoudige server voor algemene doeleinden voor het midden-  
en	kleinbedrijf	en	filialen.	Basisfuncties	voor	Windows	Server.

Microsoft Windows Server 2012 R2 Essentials ROK SW
Voor	kleine	bedrijfsomgevingen	met	vooraf	geconfigureerde	
verbinding met cloudservices.
• Eenvoudig te gebruiken en beheren;
• Gegevensbescherming: ingebouwd herstel na noodgevallen;
• Overal toegang: eenvoudige externe toegang;
• Statuscontrole voor server en clients;
• Eenvoudig uit te breiden en te upgraden;
• Flexibiliteit in belasting: de kortste weg richting de cloud 

Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard ROK SW
Voor weinig of niet-gevirtualiseerde omgevingen. Volledige Windows 
Serverfunctionaliteit met twee virtuele exemplaren, waaronder:
• Volledige Hyper-VFunctionaliteit;
• Windows Server Update Services;
• Remote Desktop Services;
• Ondersteuning van Server Core-installatie;
• Clustering;
•	 Services	voor	netwerkbeleid	en	–toegang.

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter ROK SW
Voor sterk gevirtualiseerde en hybride cloudomgevingen. Volledige 
Windows Serverfunctionaliteit met een onbeperkt aantal virtuele 
exemplaren, waaronder:
• Volledige Hyper-VFunctionaliteit;
• Windows Server Update Services;
• Remote Desktop Services;
• Ondersteuning van Server Core-installatie;
• Clustering;
• Services voor netwerkbeleid en -toegang.

HP rack- en voedingsinfrastructuur

Flexibel, krachtig, betrouwbaar
U zoekt betrouwbare, deskundige technologiepartners met een grote ervaring aan wie u uw IT-infrastructuur kunt toevertrouwen. De HP 
rack- en voedingsinfrastructuur ondersteunt juist die oplossingen die geoptimaliseerd zijn om de vereiste prestaties, betrouwbaarheid en 
compatibiliteit te bieden voor HP oplossingen.

In	combinatie	met	gekwalificeerde	HP	opties	en	HP	managementtools	zoals	HP	Insight	Control	en	HP	OneView	helpen	wij	de	efficiëntie	te	
maximaliseren, investeringen te beschermen en de operationele IT-kosten lager te houden dan met andere fabrikanten.

HP UPS-oplossingen
HP UPS beschermen IT-apparatuur en kritische data tegen schade 
door een slechte stroomvoorziening of stroomuitval. Tower en rack 
UPS-modellen, variërend van 500 tot 6300 Watt, worden zonder 
extra kosten ondersteund door HP Server & Storage Care Pack 
support voor uw HP UPS.* 
HP T1000 G4 INTL Uninterrupted Power System

* De UPS moet tegelijkertijd met de server geregistreerd worden

Productnummer J2P89A 
 
€ 390,-  
Excl. BTW

www.hp.nl/ups 
of vraag uw HP Business Partner

• Zakelijke beslissingen worden genomen op basis van 
productkenmerken

• Installaties worden uitgevoerd als de producten zijn afgeleverd
• Het	bouwen	en	configureren	van	de	oplossing	kost	veel	tijd
• Door vertragingen bij het uitbrengen van nieuwe applicaties of 

services worden inkomsten of kansen gemist

• Beslissingen over de infrastructuur worden afgestemd op de 
bedrijfsbehoeften

• Voorgeconfigureerde	IT-oplossingen	worden	op	locatie	afgeleverd,	
wat veel tijd bespaart

• Snellere implementatie van nieuwe applicaties of diensten
• Betere bedrijfsresultaten

Optimaliseer de efficiëntie, prestaties en betrouwbaarheid van het datacenter

Denk na over uw infrastructuur
Oorspronkelijk bedoeld als fysieke infrastructuur voor algemene 
toepassingen

Denk in termen van computercapaciteit
Flexibele infrastructuur om nu en in de toekomst naadloos 
bedrijfsservices te leveren

Infrastructuur als kostenpost 

Product-
georiënteerde 
beslissingen

IT wordt 
op locatie 
gebouwd

Langere time-
to-market

Flexibel en toekomstbestendig

Geoptimaliseerd voor 
convergentie

Voorgeconfigureerd in 
de fabriek

Infrastructuur is onderscheidende factor

Voordelen
• 3 jaar garantie, toonaangevende dekking, ook 

voor de batterij
• Care Pack Services: Server Care Packs bieden 

gratis dekking voor UPS
• Pre-failure waarschuwing: bescherming met 

geavanceerde melding van batterijdefecten
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Top Value-aanbiedingen / Golden Offers voor towerservers
HP ProLiant towerservers zijn ideaal voor kleine kantoren en kantoorvestigingen die een complete server/storageoplossing met interne 
uitbreidingsmogelijkheden zoeken. Hier vindt u meer informatie over enkele producten uit onze twee towerserver productfamilies.

Bekijk voor meer informatie de video over
Tower Servers ML350: hp.nu/G5FSs 

ProLiant ML100 serie

Starten	–	serveroplossingen	met	hoogwaardige	kenmerken	voor	
kleine bedrijven

ProLiant ML150 Gen9

Ingebouwde innovaties voor eenvoudiger serverinstallatie en 
-beheer.	Een	instapoplossing	met	uitstekende	specifi	caties,	zoals	
Intel Xeon E5-2600 v3-processoren, HP DDR4 SmartMemory en 12 
Gb/s SAS. De HP ProLiant ML150 is nu ook beschikbaar met Gen9 
servertechnologie, 6, 8 of 12 processorcores en 256 GB geheugen. 
Instapniveau betekent niet een lagere capaciteit. De ML150 biedt 
kleine bedrijven nu en wanneer ze groeien voldoende kracht.

MicroServer alles in één

Een unieke, kleine, stille server die ideaal is als eerste server voor 
kleine en middelgrote ondernemingen. Hij levert prestaties van 
serverklasse en is gebruiks- en onderhoudsvriendelijk.

HP MicroServer Gen8

ProLiant ML100 serie

De HP ProLiant ML110 Gen9 server is een betaalbare single-
socket 4,5U towerserver met hogere prestaties en meer 
uitbreidingsmogelijkheden dan eerdere 1P single-socket 
towermodellen. Hij voorziet in de computer- en prestatiebehoeften 
van kleine en middelgrote bedrijven.

HP ProLiant ML110 Gen9

ProLiant ML300 serie

Groei	–	servers	betrouwbaar	beheren	en	uitbreiden

ProLiant ML350 Gen9

Dankzij een eersteklas combinatie van betrouwbaarheid en 
beheergemak is de HP ProLiant ML350 en ideale keus voor kleine 
en middelgrote bedrijven. Met Intel E5-2600v3-processoren en 
HP DDR4 SmartMemory dat 14% sneller is, past hij perfect in 
elke omgeving. Met 9 PCIe uitbreidingsslots, 8 USB-poorten, 5U 
rackconversie- en voedingsopties is deze oplossing zeer goed 
uitbreidbaar. Snel uitbreiden met een gerust gevoel.

In de spotlight In de spotlight

Productnummer 780848-425

€ 1.150,- 
Excl. BTW

Productnummer 784918-425

€ 520,- 
Excl. BTW

Bekijk voor meer informatie de video over
ProLiant MicroServer in de praktijk: MicroServer 

Productnummer 794994-425

€ 900,- 
Excl. BTW

Bekijk voor meer informatie de video over
verbeteren applicatie workloadproductiviteit: ProLiant Gen9 

Productnummer K8J98A

€ 2.250,- 
Excl. BTW

HP ProLiant Gen9 schept groeimogelijkheden 
met slimme oplossingen. De snelle, 
betrouwbare nieuwe servergeneratie

Betreed het nieuwe IT-tijdperk met HP ProLiant Gen9:
• Meer computer- en storagecapaciteit met een lagere CAPEX en OPEX
• Schaalbaarheid	en	fl	exibele	mogelijkheden	om	de	juiste	computer	te	kiezen
• Lager stroomgebruik en minder ruimtebeslag

Gen9 versnelt de servicelevering en waarborgt een 66x snellere implementatie van workloads door eenvoudige automatisering:
• Automatisch levenscyclusbeheer voor een lagere OPEX
• Snellere VM-provisioning om uw IT-medewerkers productiever te maken 
• Snelle cloudimplementatie om eerder rendement te halen

Gen9	maakt	computing	voordeliger	dankzij	de	3x	hogere	capaciteit.	U	kunt	als	klein	bedrijf	nu	de	nieuwste	technologie	aanschaff	en	als	
één	kosteneff	ectieve	oplossing	die	perfect	is	voor	startende	ondernemingen	én	groeiende	bedrijven.	Gen9	servers	laten	uw	bedrijf	beter	
presteren dankzij 4x snellere infrastructuur- en workloadprestaties.

De HP MicroServer Gen8 helpt kleine bedrijven de kosten te verlagen 
en	de	productiviteit	en	effi		ciëntie	te	verhogen.

www.hp.nl/serveraanbiedingen
of vraag uw HP Business Partner
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Reparatie en ondersteuning and care

Installatie

24x7, volgende werkdag

OneView

Snelle probleemoplossing

Met supportservices van HP bent u zeker van een snelle installatie en de probleemloze werking van uw IT. 
Ons uitgebreide aanbod servicepakketten zorgt dat u met een gerust gevoel aan het werk blijft. Bescherm 
uw technologie tegen instabiliteit en niet voorziene downtime. Kijk voor meer informatie over deze 
aanbiedingen op hp.nl/services.

HP Care Packs: Kies het support- en 
beschermingsniveau dat bij u past

Foundation Care – snelle deskundige ondersteuning als dat 
nodig is
• Bedrijven hebben een betrouwbare serveromgeving nodig. 

Met Foundation Care is HP het enige aanspreekpunt bij 
problemen.

• Naast standaard hardwaresupport voor HP servers biedt het 
ook basisondersteuning voor belangrijke software. 

• Snelle respons bij problemen, met 24x7 respons binnen vier 
uur, zes uur of support op de volgende werkdag.

HP Proactive Care maakt uw omgeving nog stabieler
• HP Proactive Care Service (Proactive Care) biedt een 

geïntegreerde set proactieve en reactieve services.
• Proactive Care, dat ontworpen is om complexe IT-omgevingen 

te ondersteunen, biedt een end-to-end supportoplossing 
voor servers, besturingssystemen, hypervisors, storage, 
SAN's (storage area networks) en netwerken.

• Ondersteuning door specialisten van het HP Advanced 
Solution Center die met remote supporttechnologie 
problemen snel oplossen.

Speciale aanbieding op installatie en implementatie van 
OneView
HP biedt OneView installatieservices nu voor een speciale 
prijs om belangrijke software voor u in werking te stellen 
en te zorgen voor een probleemloze start of migratie naar 
OneView. U kunt dan alle aandacht geven aan uw groeiende 
bedrijf. Er is keuze uit een reeks installatie-, opstart- en 
configuratieservices.

HP Technology Services zijn meer dan een verzekering voor het geval er iets mis gaat. Ze 
bieden bekroonde support, voor installatie en opstarten, tijdens de garantieperiode van het 
product en daarna. Bescherming en ondersteuning zijn altijd beschikbaar.

HP Technology Services-aanbiedingen voor servers:

Installatie – hardwareintegratie voor een hogere ROI
• Met HP installatieservices installeren de beste IT-technici de 

HP hardware, zodat bedrijven direct aan de slag kunnen.
• Betrouwbare	hardware-installatie	en	configuratie	van	

belangrijke software. 
• Ideaal voor bedrijven die niet over IT-technici beschikken en 

die deskundige, betrouwbare integratie nodig hebben.

HP Proactive Select – ondersteuning op maat
HP	Proactive	Select	biedt	een	flexibele	manier	om	proactieve	
supportkenmerken te kiezen: technische, operationele of 
optimalisatieservices voor een scala aan technologieën.

HP Proactive Select services beginnen met een proactief 
leveringsplan, dat in overleg met u wordt opgesteld door 
een Account Support Manager (ASM). Maak een keuze uit 
het menu met technische services, ondersteund door uw 
Account Support Manager (ASM) die ad hoc advies geeft en uw 
technische support uitbreidt.

Top Value-aanbiedingen / Golden Offers voor rackservers
HP ProLiant rackservers zijn door hun ruimtebesparende ontwerp met meer computerkracht ideaal voor het datacenter. Hier ziet u enkele 
servers uit elke serie van ons grote aanbod.

ProLiant DL10 serie

Starten	–	eerste	rack-serveroplossingen	voor	kleine	bedrijven.

ProLiant DL80 Gen9

Vergen uw applicaties veel capaciteit, maar wilt u niet te veel 
uitgeven? De HP ProLiant DL80 Gen9 biedt voordelige storage-, 
netwerk- en processorschaalmogelijkheden voor kostenbewuste 
serviceproviders en MKB-bedrijven. Hij wordt standaard 
geleverd met 2x 1-GbE en HP FlexibleLOM naar keuze voor 
flexibele	aanpassing	van	de	netwerkbandbreedte	en	-fabric	aan	
veranderende bedrijfsbehoeften. Precies de juiste prestaties voor 
de beginnende IT-infrastructuur en de juiste parameters voor de 
toekomst.

ProLiant DL100 serie

Starten	–	eerste	rack-serveroplossingen	voor	kleine	bedrijven.

ProLiant DL160 Gen9

De HP ProLiant DL160 Gen9 server is ontworpen voor bedrijven 
met een klein budget, weinig ruimte en weinig IT-resources. Hij 
voorziet in de behoeften van kleine bedrijven, maar ondersteunt ook 
cloud- en big data-omgevingen zodat klanten hun capaciteit kunnen 
uitbreiden en het nieuwe IT-tijdperk kunnen betreden. HP OneView 
voor HP ProLiant (DL) Gen9 rackservers biedt geconvergeerd beheer 
dat	de	infrastructuur	vereenvoudigt	door	automatisering.	Profiteer	
nu van de nieuwe OneView-technologie.

ProLiant DL300 serie

High-performance	–	meer	computercapaciteit	voor	grotere	
behoeften.

ProLiant DL380 Gen9

De meest verkochte server ter wereld, de DL380, is nu leverbaar 
met Gen9-technologie. Het is een uitgebreide oplossing voor vrijwel 
iedere bedrijfsbehoefte, met Intel E5-2600v3-processoren die 
70% sneller zijn en HP DDR4 SmartMemory. Alles, van elementaire 
tot bedrijfskritische applicaties, werkt betrouwbaar en ingebouwd 
beheer maakt remote installatie, ondersteuning en bewaking van de 
server mogelijk.

In de spotlight In de spotlight

In de spotlight

Productnummer 788148-425 
 
€ 975,-  
Excl. BTW 

Productnummer 768344-425 
 
€ 1.500,-  
Excl. BTW 

Productnummer 783361-425 
 
€ 1.050,-  
Excl. BTW

www.hp.nl/serveraanbiedingen 
of vraag uw HP Business Partner 
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Met	Software-Defined	Storage	kunt	u	uw	IT-infrastructuur	
automatiseren en hoeft de koppeling tussen hardware en 
servicelevering	niet	langer	handmatig	geconfigureerd	te	worden.	
Software-Defined	Storage	is	een	essentieel	onderdeel	van	het	
software-gedefinieerde	datacenter.	De	server-,	storage-	en	
netwerkresources worden gevirtualiseerd en vormen samen een 
pool die softwarematig beheerd wordt.

Software-Defined	Storage	betekent:

• 80% lagere storagekosten met de bestaande infrastructuur
• 60%	lagere	energiekosten	door	efficiënte	convergentie
• 50% minder ruimtebeslag dankzij de convergentie van servers en 

storage

Software-Defined 
Storage – een 
aantrekkelijke en 
kosteneffectieve 
oplossing voor 
dataopslag

Ontdek hoe HP StoreVirtual VSA storage vereenvoudigt.

HP StoreVirtual VSA-aanbieding voor HP ProLiant servers
U kunt een GRATIS licentie downloaden voor 1 TB 
StoreVirtual VSA software
• Licentie kan worden uitgebreid tot een cluster met 3 nodes
• Alle HP StoreVirtual storagekenmerken zijn inbegrepen, 

uitgezonderd Adaptive Optimization
• Gemakkelijk online te upgraden naar VSA-licenties voor 

grotere capaciteit (zonder beperking van het aantal 
clusternodes)

Zo verkrijgt u de licentie:

• Kwalificerende	servers	zijn	voorzien	van	een	sticker
• Ga naar hp.com/go/unlockVSA
• Registreer online om de licentie te downloaden

De promotie geldt voor de volgende platformen:

• HP ProLiant servers voor gevirtualiseerde omgevingen
• Inbegrepen HP ProLiant Gen8 servermodellen: BL660c, 

BL465c, BL460c, BL420c, ML350p, DL560, DL385p, DL380p, 
DL360p en DL320e Gen8 v2*

• Alle HP ProLiant Gen9-servers zijn inbegrepen

De licentie heeft een looptijd van 3 jaar.

• Na 3 jaar kunt u uw storagecapaciteit uitbreiden door een  
HP StoreVirtual Storage licentie te kopen

• Ondersteuning uitsluitend via het Community Forum op 
hp.com/go/vsasupport

Creëer meer opslag

HP StoreOnce VSA

Met HP StoreOnce VSA, een hypermoderne, hardware-
onafhankelijke, software-gebaseerde backup- en duplicatie-
oplossing, kunt u uw gehele backupomgeving betrouwbaar  
beheren en beschermen.

Waarom kiezen voor HP StoreOnce VSA?
HP	StoreOnce	biedt	u	een	flexibele,	kosteneffectieve	backupservice	
die bestaat uit beproefde, geavanceerde storageoplossingen 
en beheersoftware. Het heeft een uiterst robuuste architectuur, 
is geschikt voor veeleisende service level agreements en biedt 
extreem snelle herstel- en backupprestaties en scale-out 
mogelijkheden. Wanneer uw bedrijf groeit, kunt u de capaciteit 
uitbreiden en de prestaties verbeteren:

• 95%	minder	backupdata	–	voor	krachtige,	gespecialiseerde	
appliances	in	grote	datacenters	of	flexibele	virtuele	machines.

• 65%	lagere	storagekosten	–	omdat	geen	speciale	hardware	nodig	
is, dalen de storagekosten aanzienlijk.

• 50%	minder	rackruimte	–	omdat	geen	speciale	hardware	nodig	is,	
neemt de oplossing minder ruimte in.

• 70%	lager	stroomverbruik	–	omdat	geen	speciale	hardware	nodig	
is, heeft u veel minder stroom nodig.

HP StoreOnce VSA biedt u betrouwbare databescherming, ongeacht 
de grootte van uw onderneming. Het reduceert risico's, vergroot  
de	flexibiliteit	en	maakt	het	mogelijk	data	veilig	te	verplaatsen	
(zonder rehydration).

Voordelen

Voordelen

• Maakt van elke interne of direct aangesloten 
storage op een Microsoft Hyper-V® of 
VMware® gevirtualiseerde server een 
volwaardig SAN

• Creëert een geconvergeerde oplossing 
waarop applicatie-VM's en de StoreVirtual 
VSA naast elkaar kunnen worden gehost

• Implementeert bedrijfsapplicaties en 
databescherming op dezelfde infrastructuur

• Biedt eenvoudige, voordelige beheerde 
backup- en herstelservices

• Installeert backupoplossingen in 
bijkantoren zonder dat speciale hardware 
nodig is

HP StoreOnce VSA 
2015 aanbiedingen

HP StoreOnce VSA 10 TB 
De twee HP StoreOnce VSA 10-TB producten bieden de 
slagvaardigheid	en	de	flexibiliteit	van	StoreOnce	in	de	vorm	van	een	
virtuele appliance waarvoor geen aparte hardware nodig is. Het 
resultaat	is	gededupliceerde,	schijf-gebaseerde	kosteneffectieve	
back-upstorage	voor	effectieve	opslag	van	de	back-updata	van	uw	
klanten. 

www.hp.nl/storageaanbiedingen 
of vraag uw HP Business Partner

HP StoreVirtual  
VSA aanbiedingen  
De HP StoreVirtual VSA maakt van elke interne of direct aangesloten 
storage op een Microsoft Hyper-V® of VMware® gevirtualiseerde 
server een volwaardig SAN, zonder kosten voor aparte externe 
storagearray’s. HP StoreVirtual Storage wordt geleverd met een 
complete ingebouwde functieset: lineaire capaciteit en uitbreidbare 
prestaties,	Peer	Motion-datamobiliteit,	ruimte-efficiënte	thin	
provisioning en geïntegreerde disaster recovery. 

 
 

HP SV VSA 2014 met 50-TB VSA 3 j Stock 
LTU + HP D3700 schijfbehuizing
• 1x licentie voor HP StoreVirtual VSA 2014 50 TB
• 1x HP D3700 schijfbehuizing 15-TB bundel
• Klaar voor Adaptive Optimization 

Productnummer TC500A 
 
€ 4.825,-  
Excl. BTW 
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Reparatie en ondersteuning and care

Installatie

24x7, volgende werkdag

Snelle probleemoplossing

Met supportservices van HP bent u zeker van een snelle installatie en de probleemloze werking van uw IT. Ons uitgebreide aanbod 
servicepakketten zorgt dat u met een gerust gevoel aan het werk blijft. Bescherm uw technologie tegen instabiliteit en niet voorziene 
downtime. Kijk voor meer informatie over deze aanbiedingen op hp.nl/services.

U hoeft niet te kiezen tussen bescherming van uw data en bedrijfsgroei. 
Bedrijven die vooruit denken weten hoe belangrijk een langdurige dekking is. HP Foundation 
en HP Proactive Care Packs, installatie- en implementatieservices zorgen ervoor dat uw data 
veilig zijn en uw bedrijf soepel blijft draaien.

HP Technology Services-aanbiedingen voor storage-oplossingen:

Foundation Care – snelle deskundige ondersteuning als dat 
nodig is
Bedrijven die hun activiteiten niet binnen tien dagen na een 
ramp kunnen hervatten, zullen waarschijnlijk niet overleven. 
HP Foundation Care biedt gebruikers onsite hulp, remote 
probleemdiagnose, vervangende onderdelen en materialen, 
plus snelle toegang tot updates op patches en handleidingen 
voor alle systemen en software.

Proactive Care – voorkomt dat problemen optreden
Proactieve en reactieve HP Proactive Care Service voorkomt 
storingen en zorgt dat IT probleemloos blijft functioneren 
dankzij deskundige lokale experts. HP Proactive Care reduceert 
het risico op dataverlies drastisch en biedt 24x7 respons 
binnen 4 uur bij kritische incidenten. HP Proactive Care geeft 
problemen geen kans.

HP Proactive Select – ondersteuning op maat
HP	Proactive	Select	biedt	een	fl	exibele	manier	om	proactieve	
supportkenmerken te kiezen: technische, operationele of 
optimalisatieservices voor een scala aan technologieën.

HP Proactive Select services beginnen met een proactief 
leveringsplan, dat in overleg met u wordt opgesteld door 
een Account Support Manager (ASM). Maak een keuze uit 
het menu met technische services, ondersteund door uw 
Account Support Manager (ASM) die ad hoc advies geeft en uw 
technische support uitbreidt.

Installatie – hardwareintegratie voor een hogere ROI
HP Installatieservices of HP Installatie- en 
implementatieservices	helpen	bedrijven	bij	het	identifi	ceren,	
installeren, beheren en distribueren van technologiewijzigingen 
in storage-oplossingen. De beste IT-technici installeren de HP 
hardware, zodat bedrijven direct aan de slag kunnen. Ideaal 
voor bedrijven die niet over IT-technici beschikken en die 
deskundige, betrouwbare integratie nodig hebben.

Gepersonaliseerde services voor storageHP storageproducten voor de scherpste prijs
Of u nu een nieuw bedrijf start of uw huidige bedrijf uitbreidt, het HP TVlite storageportfolio biedt de juiste storageproducten voor 
uw  behoeften. De producten zijn direct leverbaar en zeer scherp geprijsd. Door speciale acties op technische support en dekking voor 
storageproducten worden deze aanbiedingen nog aantrekkelijker.

HP MSA storage
HP Modular Smart Arrays (MSA) zijn afgestemd op de evoluerende 
behoeften van kleine en middelgrote bedrijven. Ze zijn eenvoudig 
te beheren en bieden betaalbare en volledig betrouwbare storage 
voor het MKB. De MSA-oplossing is ideaal voor groeiende bedrijven 
die een systeem zoeken dat veiliger is dan één server en dat hun 
IT-omgeving sneller maakt.  

HP MSA 1040 storage

Eenvoudig	–	gemakkelijke	installatie	en	beheer
Toekomstbestendig	–	probleemloze	data-in-place	upgrades.	
van oudere systemen binnen 15 minuten.
Voordelig	en	snel	–	toonaangevende	instapprijzen,	
ondersteuning voor 64 snapshots zonder extra kosten.

HP MSA 1040FC 4x 600 SAS SFF bundel/TV lite

Productnummer G7Z48A

€ 4.140,- 
Excl. BTW

HP MSA 2040 storage

Simpel	–	probleemloze	gedeelde	storage	voor	
HP ProLiant en HP BladeSystem servers.
Snel	–	de	SSD's	met	4-poorts	controller	leveren	tot	4x	hogere	
prestaties dan vergelijkbare instap-arrays.
Toekomstbestendig	–	profi	teer	van	de	nieuwste	16-Gb	FC	
hostinterfaces; data-in-place upgrades van MSA 1040.

HP MSA 2040FC Dual Controller w/6 90Gb 6G SAS 10K SFF 
HDD bundel/TV lite

Productnummer G7Z51A

€ 6.490,- 
Excl. BTW

Bekijk voor meer informatie de video over
HP Storage MSA overzicht: Chalk Talk MSA 

Voordelen

HP StoreEver storage

HP StoreEver tapedrives, tapewisselaars en MSL tapelibrary's 
vormen een betrouwbare oplossing voor klanten die hun data veilig 
bij de hand willen houden. Tapelibrary's zijn de meest robuuste 
en betrouwbare oplossing om onmisbare data langdurig veilig te 
bewaren. In elke organisatie draait alles om data. Het besef dat zij 
betrouwbare, toonaangevende technologie bezitten waarop data 
tientallen jaren veilig en toegankelijk bewaard kunnen worden geeft 
kleine en middelgrote bedrijven een gerust gevoel.

StoreEver LTO-3 Ultrium 920 SAS

HP StoreEver LTO-3 Ultrium 920 SAS External 
Tape Drive with (5) LTO-3 Media

HP StoreEver Ultrium- externe tapedrive met LTO-technologie, 
geschikt voor het opslaan van maximaal 6,25 TB per cartridge. 
Met HP TapeAssure software voor beheerbaarheid, hardware 
data encryptie. Externe tapedrive met veel gebruiksgemak en 
ongekende prestaties. Inclusief 5 tapemedia.

Ultrium 920 SAS ext schijf bundel/TVlite

Productnummer E7W42A

€ 1.230,- 
Excl. BTW

Bekijk voor meer informatie de video over
HP Storage LTO-6: Chalk Talk LTO-6 

Voordelen
• Veilig – een uitgebreide storageoplossing als 

een groot, afzonderlijk data-archief
• Maatwerk back-upoplossing voor het 

archiveren en beschermen van kritische data
• Elimineert het risico van inbreuken op de 

beveiliging en systeemfouten, reduceert 
de fi nanciële en operationele risico's van 
dataverlies en verlaagt de operationele 
kosten

www.hp.nl/storageaanbiedingen
of vraag uw HP Business Partner
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1620 Switch
Extra kenmerken
• VLAN
• Poortmirroring
• IGMP snooping
• LACP
• QoS	–	basis
• Snelheidsbegrenzing

1820 Switch
Extra kenmerken
• Spanning Tree
• Rapid Spanning Tree
• QoS	–	medium
• LLDP, LLDP-MED
• SFP-compatibele 

switches
• PoE+ switches

1920 Switch
Extra kenmerken
• Multiple Spanning Tree
• Authentician, 802.1x
• QoS	–	geavanceerd
• IPv6-ondersteuning
• ACL's
• Snelheidsbegrenzing
• Statische routing

1420 Switch
Kenmerken
• 10/100/1000-switches
• Auto-sensing poorten
• PoE+ switches

Unmanaged

Smart Managed – instap

Smart Managed – basis

Smart Managed – geavanceerd

Nieuw Gigabit

Nieuw Gigabit

Nieuw Gigabit

HP 2920 Switches
Extra kenmerken
• Plug-en-play stackable
• Modulaire 10GbE-

ondersteuning
• PoE+ voeding voor 

geconvergeerde 
omgevingen

HP 5400R Switch serie
Extra kenmerken
• Tot 288 1-GbE poorten
• PoE+ op elke poort
• 6- of 12-slots-behuizing
• 10-GbE SFP + 10GBASE-T

HP 2530 Switches
Kenmerken
• PoE+ modellen voor 

spraak, video en wireless
• Traffic	prioritization	met	

IEEE 802.1p
• 10 Gigabit-uplinks

Kantoorvestiging

Uitgebreid

Geavanceerd
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HP switches voor middelgrote bedrijven

Unmanaged en Smart Managed switches voor kleine bedrijven
Ontworpen voor kleine bedrijven die essentiële kenmerken, eenvoudige installatie en een gemakkelijk beheer wensen. Wij zijn wereldwijd 
nummer 1 in smart managed switches. HP unmanaged switches zijn stil, dankzij een ontwerp zonder ventilator en alle switches worden 
ondersteund door HP levenslange garantie 2.0.

Campus/Branch LAN-toegangsswitches
Bedrijfscontinuïteit en redundant beheer zijn essentiële elementen in veel van onze producten voor middelgrote bedrijven, 
evenals geconsolideerde services, geïntegreerde modules en toekomstbestendige SDN-functionaliteit. Alle switches 
worden ondersteund door HP levenslange garantie 2.0.

Kantoorvestiging Uitgebreid Geavanceerd

HP 2530 Switches HP 2920 Switches HP 5400R Switch serie

Gb 8-, 24- en 48-poorts Gb 24- en 48-poorts Tot 288 1-GbE poorten

2-laags 3-laags (RIP, statisch) 6- of 12-slots-behuizing

PoE+ PoE+ PoE+ op alle poorten

Beveiligde toegangslaagswitch Flexibel, schaalbaar, klaar voor SDN Robuust,	flexibel	en	compact

Beveiliging, betrouwbaarheid en gebruiksgemak voor 
installaties aan de enterprise-edge, in kantoorvestigingen 
en	kleine	bedrijven.	10-GbE	uplinks,	veilige	toegang,	traffic	
prioritization, sFlow en IPv6 hostondersteuning zorgen 
voor een krachtig netwerk dat de mensen waarop uw 
bedrijf steunt verbonden houdt.

De HP 2920 switchserie is een schaalbare oplossing 
voor het opzetten van een high-performance netwerk. 
Dankzij pay-as-you-grow modulaire stacking kunt u 
uitbreiden	als	dat	nodig	is.	Een	software-gedefinieerd	
netwerk met OpenFlow biedt alle ondersteuning die u 
nodig heeft.

De nieuwe HP 5400R switchserie biedt snelle switch- en 
SDN-capaciteit	voor	een	flexibel,	slagvaardig	netwerk	en	
geavanceerde MKB-behoeften. Concurrerend geprijsde 
toekomstigbestendige oplossingen. Dit nieuwe HP campus 
switchplatform biedt een 6- of 12-slots behuizing en 
redundant beheer. 

J9775A J9727A

€ 1.102,- Excl. BTW € 1.649,- Excl. BTW Afhankelijk van de configuratie. 
Informeer bij uw HP Business Partner.

HP levenslange garantie 2.0 biedt snelle hardwarevervanging op de volgende dag. Gratis drie jaar 24x7 telefonische ondersteuning, geen softwarelicentie nodig.

Unmanaged Switches Smart Managed Switches

HP 1405 Switches HP 1410 en 1420 Switches HP 1620 Switches HP 1820 Switches HP 1920 Switches

Gb 5-, 8- en 16-poorts Gb 8-, 16- en 24-poorts Gb 8-, 24- en 48-poorts Gb 8-, 24- en 48-poorts Gb 8-, 16-, 24- en 
48-poorts

2-laags 2-laags 2-laags 2-laags 3-laags (statisch)

- PoE+ - PoE+ PoE+

Plug-en-play Gebruiksgemak Eenvoudig	configureerbaar Elementair smart web-managed Geavanceerd smart web-
managed

Voorgeconfigureerd	voor	
snelle, gemakkelijke 
installatie en aansluiting 
via voordelige 
Ethernet koperkabels. 
Desktopoplossingen voor 
kleine bedrijfsnetwerken 
en thuisnetwerken met 
unmanaged switches zijn 
ideaal voor een eerste 
netwerk.

Eenvoudig, zonder beheer, 
met meer parameters dan 
de 1405 switchoplossing, 
waaronder een 
rackmontage-optie. 
Gebruiksvriendelijk LED-
display en automatische 
poortselectie zijn 
standaard.

De nieuwe 1620 serie HP 
configureerbare	instapswitches	bieden	
meer mogelijkheden dan unmanaged 
apparaten en maken uw IT veiliger, 
sneller en betrouwbaarder. Krijg meer 
controle over uw werkomgeving. 
Een gebruiksvriendelijke 
webinterface maakt het mogelijk de 
netwerkprestaties precies in te stellen.

Elementaire smart-managed Gigabit Layer 
2	switches	met	een	vaste	configuratie	zijn	
eenvoudig	te	configureren,	te	installeren	
en te beheren en helpen kleine organisaties 
moderne bandbreedte-intensieve applicaties 
te ondersteunen. Ideaal voor omgevingen 
waar behoefte is aan basisfunctionaliteit 
voor	een	meer	fijnmazige	controle	van	het	
netwerk in een gemakkelijk te beheren 
oplossing.

Voortbouwend op 
het succes van de 
toonaangevende 1910 
serie biedt de nieuwe 
HP 1920 switchserie 
netwerkmogelijkheden 
voor kleine en 
middelgrote bedrijven met 
bandbreedte-intensieve 
applicaties.

J9792A J9559A JG913A J9980A JG926A

€ 33,- Excl. BTW € 53,- Excl. BTW €169,- Excl. BTW € 192,- Excl. BTW € 687,- Excl. BTW

3 jaar hardwaregarantie en 
telefonische ondersteuning 
van HP

HP levenslange garantie 2.0 biedt snelle hardwarevervanging op de volgende dag. 
Gratis drie jaar 24x7 telefonische ondersteuning en levenslange support per telefoon en e-mail, zolang u het product bezit.

HP Networking brengt bedrijven waar  
zij moeten zijn
HP Networking oplossingen bieden krachtige, naadloze connectiviteit en een gerust gevoel, omdat u kiest voor 's werelds grootste 
technologiebedrijf dat meerwaarde creëert voor uw onderneming. Een interessant scala aan switches, draadloze oplossingen en 
managementsoftware met aantrekkelijke kortingen. Ze worden ondersteund door Technology Services voor alles van installatie en 
implementatie tot netwerksupervisie en controle op lange termijn, waarvoor ook aanbiedingen gelden.
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HP 425
Extra kenmerken
• Datasnelheid 300 Mb/sec
• Microsoft Lync en 

Spectralink Voice Priority
• a/b/g/n compatibiliteit

HP 560
Extra kenmerken
• Datasnelheid 1,3 Gb/sec
• Schaalbaar WLAN
• QoS
• a/b/g/n/ac compatibiliteit

HP M210 en M220
Kenmerken
• Datasnelheid 300 Mb/sec
• Tot 16 AP's op één locatie
• Ondersteuning voor 64 

clients
• Oplossing zonder 

controller
• a/b/g/n compatibiliteit

HP M330
Extra kenmerken
• Datasnelheid 1,3 Gb/sec
• Ondersteuning voor 128 

clients
• Oplossing zonder 

controller
• a/b/g/n/ac compatibiliteit

Starten

Groeien

Uitgebreid

Geavanceerd

Nieuw 

Nieuw 
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HP draadloze technologie stelt bedrijven in 
staat BYOD te ondersteunen

* De HP 525-oplossing wordt alleen ondersteund door de 830-controller.

Gebruik HP draadloze tools om uw bedrijf bring-your-own-device ondersteuning te bieden

Deze	betrouwbare	netwerkproducten	leveren	een	robuuste	interne	oplossing	met	hoge	prestaties.	HP	unified	wired	en	
wireless en overlay WLAN-controllers brengen uw netwerk op een hoger niveau.

Beheer is meer dan alle ballen in de lucht houden

Starten  Groeien Betere Wi-Fi-performance Rich media en BYOD

HP M210 en M220 draadloos HP M330 wireless HP 425 en 460 HP 525 en 560

Zonder controller Ja Ja Nee Nee

Controller Nee Nee MSM 720 / MSM 830 MSM 720 / MSM 830*

Unified Nee Nee Ja Ja

Interoperabiliteit a/b/g/n a/b/g/n/ac a/b/g/n a/b/g/n/ac

Datasnelheid 300 Mb/s 450 Mb/s / 1,3 Gb/s 300 Mb/s / 450 Mb/s 866 Mb/s / 1,3 Gb/s

Productinformatie Maak netwerken eenvoudiger met 
simpele clustertechnologie. Dankzij 
de handige installatie-wizard is uw 
draadloze netwerk snel gebruiksklaar. 
Groeiende bedrijven kunnen upgraden 
naar de M220 oplossing met maximaal 
16 access points (in plaats van 4 bij de 
M210). Geen extra hardware nodig.

Geclusterd AP, ideaal voor dense 
clientomgevingen en video. 
Ontworpen om de dekking te 
verbeteren en meer gebruikers 
te ondersteunen met MIMO-
technologie en 3 ruimtelijke 
streams per radio, waardoor 
wireless clients sneller 
verbinding kunnen maken.

HP dual-radio Access Point 
serie. Ondersteunde, centrale 
en gedistribueerde doorzending 
van verkeer en geavanceerde 
QoS voor spraak- en videoc-
ommunicatie. Uitgebreide netwerk-
beschikbaarheid. De HP 460 biedt 
een betere gebruikservaring met de 
hogere datasnelheid van 450 Gb/sec.

De nieuwste Wi-Fi technologie, 
afgestemd op een bring-your-
own-device omgeving. Uitstekende 
applicatieprestaties en WLAN-
schaalbaarheid, snelheidsbegrenzing, 
IEEE	802.1p	traffic	prioritization	
en Spectralink® Voice Priority. 
Datasnelheid tot 1,3 Gb/sec met de HP 
560 Wireless serie.

Productnummer JL024A JL063A JG654A J9846A

Prijs € 103,- Excl. BTW € 251,- Excl. BTW € 340,- Excl. BTW € 688,- Excl. BTW

Garantie Alle producten behalve de HP M210 worden ondersteund door HP levenslange garantie 2.0 met snelle vervanging op de volgende werkdag.  
Gratis drie jaar 24x7 telefonische ondersteuning, geen softwarelicentie vereist. De HP M210 serie wordt ondersteund met 3 jaar hardwaregarantie  
en telefonische ondersteuning van HP.

Bekijk de video over Maak uw netwerk minder complex 
met HP Unified Wired en Wireless oplossingen: 
Unified	Wired	en	Wireless	oplossingen	

 

www.hp.nl/netwerkaanbiedingen 
of vraag uw HP Business Partner www.hp.nl/netwerkaanbiedingen 

of vraag uw HP Business Partner

Tranceivers

Speciale aanbiedingen op alle geselecteerde transceivers voor 
Gigabit- en 10 Gigabit-connectiviteit: switch-naar-switch / 
server-naar-switch / storage-naar-switch. Zekerheid met de 
gegarandeerde compatibiliteit en levenslange garantie van HP 
transceivers..

Routers

HP	routers,	die	deel	uitmaken	van	het	HP	OfficeConnect	
portfolio, leveren snelle internettoegang met vaste en draadloze 
connectiviteit voor vestigingen en werknemers op afstand.  
De nieuwe R100 routerserie is een ideale alles-in-een oplossing 
voor	kleine	bedrijven.	De	MSR93x	verhoogt	de	flexibiliteit	en	de	
slagvaardigheid met uitgebreide aansluitmogelijkheden in een 
compacte, vaste form factor. Hij is op open standaarden gebaseerd 
voor een naadloze integratie in kleine kantoorvestigingen.

Beheer

Intelligent Management Center (IMC) integreert en vereenvoudigt 
netwerkbewaking	en	configuratiebeheer	en	helpt	uw	netwerk	
continu in bedrijf te houden. Het biedt uw beheerder de mogelijkheid 
nieuwe diensten te leveren door orkestratie en automatisering van 
veilige netwerktoegang. Ook waarborgt het de applicatieprestaties 
voor eindgebruikers, alles met één geïntegreerde 
netwerkbeheeroplossing. Een consistent overzicht over netwerken, 
services en applicaties.

• Uniform BYOD-beheer en een altijd consistente gebruikerservaring.
• Betere beveiliging doordat de toegangscontrole geïntegreerd is 

met posturing- en quarantaine-services voor mobiele apparaten.

Productnummer J4858C 
 
€ 147,-  
Excl. BTW 

Productnummer JG511A: HP MSR930 Wireless Router 
 
€ 359,-  
Excl. BTW 

Productnummer JG747AAE: IMC standaard met 50 nodes. 
 
€ 2.386,- 
Excl. BTW 

Download en lees de casestudy’s: 

“Het Braziliaanse stadion Arena da Baixada heeft 

betrouwbare Wi-Fi dankzij HP Networking” (hp.nu/CeLiJ) 

“Barrett-Jackson: de nieuwe pioniers van nomadisch 

netwerkgebruik” (hp.nu/CeLkN) 

“IT Gården: pionier in groene” (hp.nu/CeLmV) 

“Development of Life Science Park with HP Network”  

(hp.nu/Ll20d)
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Reparatie en ondersteuning and care

24x7, volgende werkdag

Snelle probleemoplossing

Met supportservices van HP bent u zeker van een snelle installatie en de probleemloze werking van uw IT. Ons uitgebreide aanbod 
servicepakketten zorgt dat u met een gerust gevoel aan het werk blijft. Bescherm uw technologie tegen instabiliteit en niet voorziene 
downtime. Kijk voor meer informatie over deze aanbiedingen op hp.nl/services.

Minder downtime en kritische problemen 
dankzij een betere dekking voor het netwerk.

Foundation Care – snelle deskundige ondersteuning als dat 
nodig is
• Met Foundation Care is HP uw enige aanspreekpunt bij 

problemen.
• Naast standaard hardwaresupport biedt het ook 

basisondersteuning voor belangrijke software. 
• Snelle respons bij problemen, met 24x7 respons binnen 

vier uur, zes-uur call-to-repair en support op de volgende 
werkdag.

HP Proactive Care Exchange maakt uw omgeving nog 
stabieler
• HP Proactive Care Service (Proactive Care) biedt een 

geïntegreerde set proactieve en reactieve services. Nu 
beschikbaar met exchange binnen 4 uur of op de volgende 
werkdag voor de meeste HPN netwerkproducten.

• Proactive Care is erop gericht om complexere IT-omgevingen 
te ondersteunen met een end-to-end supportoplossing.

• Het biedt snel toegang tot specialisten van het HP Advanced 
Solution Center die problemen snel oplossen met remote 
supporttechnologie.

HP Renewal Care Pack voor producten met levenslange 
garantie
• HP Care Pack services maken het gemakkelijk om 

ondersteuning te vernieuwen of uit te breiden. Deze 
pakketten	voor	een	jaar	zijn	kosteneffectief	en	bieden	een	
ononderbroken dekking.

• Deskundige ondersteuning van HP helpt u het beste uit HP 
Networking producten te halen en de impact van downtime 
tot een minimum te beperken.

• Ze kunnen op elk moment tijdens de supportlevenscyclus 
van een product worden aangeschaft en bieden essentiële 
technische ondersteuning met keus uit verschillende 
dekkings- en responstijden.

Foundation Care voor Management
• Foundation Care dekking voor HP netwerksoftware. Dekking 

voor de Intelligent Management Center (IMC) tool die u 
gebruikt om uw onderneming in bedrijf te houden.

• Toegang tot technische informatie, softwarekenmerken en 
operationele ondersteuning.

• Updates van softwaredocumentatie en toegang tot 
geselecteerde licenties en updates.

Hoe compleet netwerkoplossingen ook zijn, er kan toch een zwakke schakel in de dataketen 
zitten die ernstige problemen of downtime veroorzaakt. HP Care Packs zijn ontwikkeld om 
onderbrekingen tot een minimum te beperken en bedrijven snel weer op weg te helpen.

HP Technology Services aanbiedingen voor HP netwerkoplossingen:

 
Kijk voor meer informatie over HP voor het MKB op: www.hp.nl/mkb 


