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Server-, Storage-, Netwerk- en Serviceoplossingen  
en aanbiedingen voor kleine en middelgrote bedrijven

Reduceer uw kosten met virtualisatie 
en vereenvoudigd beheer



Inhoud

Als MKB’er heeft u waarschijnlijk vaak tijd tekort en dus behoefte aan 
simpele IT. Heeft u ook een beperkt budget, dan moet uw IT 
betaalbaar en van het juiste formaat zijn.  Risico’s worden groter door 
niet geplande downtime en menselijke fouten, dus heeft u behoefte 
aan betrouwbare IT om dit risico te minimaliseren. En hoe behoudt u 
uw concurrentievoordeel door het inzetten van Cloud, Business 
Intelligence of BYOD? Bent u op zoek naar technologie om uw 
productiviteit en efficiëntie te verhogen, uw kosten te verlagen en uw 
business veilig en gaande te houden? Wilt u nieuwe klanten benaderen 
en zeker uw bestaande klanten tevreden houden? 
 
HP met haar business partners leveren met Just Right IT betaalbare en 
betrouwbare oplossingen voor u. Onze toonaangevende technologieën, 
wereldwijde ervaring en lokale expertise zorgen dat u als MKB’er de 
concurrentie aan kunt gaan. Het Just Right IT portfolio van producten 
en oplossingen biedt u ‘right sized’ oplossingen om uw productiviteit 
en efficiëntie te verhogen, en de beveiliging van uw bedrijf te behouden. 
 
In dit magazine vindt u de actuele oplossingen en aanbiedingen voor  
HP Servers, Storage, Netwerkproducten en Support. Bekijk onze 
aanbiedingen en oplossingen in combinatie met productvideo’s, chalk 
talks en casestudy’s. 
 
Neem voor informatie over productbeschikbaarheid en prijzen contact 
op met uw HP reseller. 
 
Bekijk de aanbiedingen in dit magazine of vind meer informatie over 
deze acties op hp.nl/mkb.
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Bekijk ons complete portfolio:

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

Het complete verhaal

Meer informatie Meer informatie Meer informatie Meer informatie

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

 
Het complete verhaal

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

 
Het complete verhaal

Uw IT is het hart van 
uw bedrijf. Optimaliseer 
de veiligheid en beperk 
kostbare downtime.

 
 
Het complete verhaal

Storage voor het MKB Servers voor het MKB Netwerkproducten 
voor het MKB

Kosten terugdringenUw bedrijf uitbreidenProductiviteit verhogen 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.

Whitepaper: Verlaag uw kosten 
met vereenvoudigd beheer.

HP’s JRIT portfolio is ontworpen 
om kosten te verlagen door 
lager energieverbruik, minder 
schijfruimte, verbeterde 
betrouwbaarheid en uitgebreide 
management tools om uw IT 
activiteiten te vereenvoudigen 
tijdens iedere fase van  
uw (bedrijfs)groei. Lees er alles 
over in dit whitepaper.

HP voor de juiste IT
Wij noemen het HP Just Right IT. Eenvoudige, betrouwbare 
en voordelige technologie waarmee bedrijven snel nieuwe 
kansen scheppen. 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.

Klik of scan de QR-code om de video te 
bekijken: HP voor de juiste IT

http://www8.hp.com/nl/nl/business-solutions/smb/productivity.html
http://www8.hp.com/nl/nl/campaigns/eg-promotions/end-user/storage.html
http://www8.hp.com/nl/nl/campaigns/eg-promotions/end-user/servers.html
http://www8.hp.com/nl/nl/campaigns/eg-promotions/end-user/networking.html
http://www8.hp.com/nl/nl/campaigns/eg-promotions/end-user/technology.html?jumpid=va_ra17nmcgk2
http://www8.hp.com/nl/nl/business-solutions/smb/growth.html
http://www8.hp.com/nl/nl/business-solutions/smb/reducedcost.html
http://www8.hp.com/nl/nl/business-solutions/smb/uptime.html
http://www.hpcoms.eu/EG_FocusPack_E_zine_Q415/files/ESG%20White%20Paper%20HP%20SMB%20Best%20Practices%20June%202015_draft.pdf
http://www.hp.nl/mkboplossingen
https://www.youtube.com/watch?v=c6abkahD93U
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Verlaag uw kosten met virtualisatie

Als MKB’er wilt u graag kosten verminderen om uw kapitaal voor andere investeringen te 
kunnen gebruiken. Hoe doet u dat? 

Een van de meest succesvolle en bewezen manieren om uw IT-kosten te verminderen 
is om uw IT te virtualiseren. Door virtualisatie kunt u uw servers, opslagsystemen en 
netwerkvoorzieningen in een enkele pool consolideren die kan worden toegewezen aan 
applicaties van een specifieke managementtool. Hierdoor kunt u het gebruik van deze 
IT-assets verhogen, nieuwe diensten sneller implementeren en de beschikbaarheid van 
applicaties verbeteren.

HP Just Right IT levert producten, oplossingen en services ontworpen voor het MKB zodat 
u uw bedrijfsdoelstellingen kunt bereiken door kosten te verminderen met moderne 
oplossingen zoals virtualisatie in combinatie met nieuwe producttechnologieën. Deze IT-
oplossingen zijn ontworpen om de kosten te reduceren door lager energiegebruik, minder 
schijfruimte, kleinere fysieke voetafdrukken en verbeterde betrouwbaarheid. Bovendien, 
de uitgebreide beheertools vereenvoudigen de operaties tijdens elke fase van de groei en 
dragen zo ook bij aan het verminderen van uw kosten.

Kosten verminderen door virtualisatie en eenvoudige IT:

Virtualisatie: Consolideren en optimaliseren van middelen, applicaties uitvoeren op minder 
maar krachtigere servers die minder energie en ruimte vragen. De HP ProLiant Gen 9 servers 
zijn 36% efficiënter in energieverbruik door Haswell chips; met StoreVirtual (VSA) is 80% 
minder investeringen nodig; dus 50% minder ruimte nodig en 60% lagere energiekosten  
met HP StoreVirtual (VSA). 

Vereenvoudig het beheer: Eenvoudigere hulpprogramma’s die bij elke HP ProLiant 
server worden geleverd automatiseren handmatig intensieve taken. HP ProLiant servers 
hebben sneller proactief beheer en 24 x 7 monitoring; u zult gemiddeld 55,3% snellere 
probleemoplossing ervaren door deze automatisering en een verminderde downtime van 
gemiddeld 77%; het installeren van de HP MSA 1040/2040 kost u slechts 5 minuten; HP 
StoreVirtual (VSA) biedt u met één muisklik de setup voor een eenvoudige implementatie, 
waarvoor u geen specifiek management nodig hebt.

Kostenverlagen is cruciaal 
Bespaar kosten met virtualisatie  
op HP platforms. 
 
Ook MKB bedrijven proberen 
mee te gaan in de IT megatrends 
zoals cloud, mobiliteit, big data en 
veiligheid, echter zonder dat ze over 
de (geld)bronnen beschikken die 
grotere ondernemingen hiervoor 
beschikbaar hebben. MKB bedrijven 
zijn vaak gebonden aan kleinere 
begrotingen en minder IT-bronnen, 
technische kennis en expertise. Toch 
zijn oplossingen om dit gat te dichten 
bereikbaar. Dit document ligt de 
uitdagingen van het MKB van vandaag 
toe, hoe vergelijkbare bedrijven 
deze uitdagingen zijn aangegaan, 
de beproefde methoden voor deze 
kwesties en hoe IT-professionals 
gebruik kunnen maken van de kennis 
van HP om hun doelen te bereiken.

HP Just Right IT-magazine
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Lees meer over hoe u kosten 
reduceert door middel van 
vereenvoudigd beheer in  
deze whitepaper.

Hoe u kosten reduceert door 
middel van virtualisatie leest u in 
het speciaal geschreven HP eBook; 
Bespaar fors op uw kosten.

Hoe u kosten reduceert door 
middel van virtualisatie leest u 
in het speciaal geschreven HP 
eBook; Bespaar fors op  
uw kosten.

https://ssl.www8.hp.com/nl/nl/campaigns/JRITSolutions/SimplifyIT-register.html
https://ssl.www8.hp.com/nl/nl/campaigns/JRITSolutions/Virtualize-register.html
https://ssl.www8.hp.com/nl/nl/campaigns/JRITSolutions/Virtualize-register.html


Alles 
verandert 
continu
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HP Flex-Bundles 
voor een veeleisende 
bedrijfsomgeving
De start- en groeifase zijn doorslaggevend 
voor een bedrijf. Kies daarom direct de juiste 
IT-omgeving en profiteer daarbij van een forse 
korting. 
 
Of u nu een nieuw bedrijf start of uw huidige 
bedrijf uitbreidt, met de actuele HP promoties 
kunt u uw voordeel doen.

"HP Flex-Bundles 
bieden dubbel 
voordeel: een 
geïntegreerde IT-
omgeving en 
kostenbesparingen. 
Als u afzonderlijke 
producten koopt, 
weet u nooit zeker of 
ze goed samen-
werken. Met een 
geïntegreerde 
oplossing heeft u 
geen zorgen over 
compatibiliteit, dus u 
kunt beter een 
complete oplossing 
dan afzonderlijke 
elementen kopen."

Tot €400 
retour,   
klik hier

Powered by Intel® Xeon® processors

http://www.hpcoms.eu/EG_FocusPack_E_zine_Q415/files/cashback.pdf
http://www.hpcoms.eu/EG_FocusPack_E_zine_Q415/files/cashback.pdf
http://www.hpcoms.eu/EG_FocusPack_E_zine_Q415/files/cashback.pdf


Tot €400        
retour,              
klik hier
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Actuele 
promoties  
op Flex-Bundles
Start u een nieuw bedrijf? Maak kennis met uw eerste server HP Flex-Bundles voor virtualisatie

HP Flex-Bundles zorgen voor het overbrengen van kritische applicaties en data van een 
pc naar een uitgebreid en krachtig server- en storageplatform met optionele netwerk-
mogelijkheden. Geef uw bedrijf een goede start en ontvang tot €400 retour. Klein kantoor, 
thuiskantoor of middelgroot bedrijf? Verschillende oplossingen voor elke bedrijfsgrootte en 
elk datavolume.

Virtualisatie creëert een eenvoudige, kosteneffectieve infrastructuur en een betere speed-to-
market. Systemen die leren, verbinding maken en zich aanpassen. HP ProLiant Gen9-servers 
bevatten door klanten voorgestelde innovaties die zorgen voor een betere IT-ervaring en tot 
4x meer capaciteit. Ontvang tot €400 retour, een bonus voor grote en kleine bedrijven.

Eerste serveroplossing met Windows Server 2012 R2

HP ProLiant MicroServer Gen8 HP ProLiant ML310e Gen8 v2 HP ProLiant ML150Gen9

HP RDX 1-TB USB intern 
schijfback-upsysteem

HP LTO5 Ultrium 3000 SAS interne 
tapedrive

HP PS1810-24G Switch  
HP M210 802.11n Access Points

HP PS1810-24G Switch  
HP M210 802.11n Access Points

HP RDX1000 USB externe 
schijfback-up

HP PS1810-8G Switch 
HP M210 802.11n Access Points

Eerste Tower Essential Tower Schaalbare tower

Netwerk  
(optioneel)

Aanbevolen UPS

Aanbevelingen

HP T750 G4 tower UPS (J2P88A)

1-10 gelijktijdige gebruikers

3 jaar Foundation Care support 
op de volgende werkdag

HP T1000 G4 tower UPS (J2P89A)

5-30 gelijktijdige gebruikers

3 jaar 24 x 7 Foundation Care 
Support met respons binnen 4 uur

HP T1000 G4 tower UPS (J2P89A)

20-50 gelijktijdige gebruikers

Servers

Storage

Aanbevolen 
supportservices

Virtualisatie met VMware vSOM of Microsoft Hyper-V

Servers 1x HP ProLiant ML150 Gen9

Microsoft Hyper-V  
2x HP ProLiant ML150 Gen9

Microsoft Hyper-V  
2x HP ProLiant DL160 Gen9

VMWare vSOM  
2x HP ProLiant DL160 Gen9

VMWare vSOM  
3x HP ProLiant DL380 Gen9

1x HP MSA 1040 storage
3x HP MSA 1040 Storage of 
HP StoreVirtual 4530 Storage 

2x HP 2920-24G Switch

HP R1500 G4 UPS (J2R03A)

2x HP 2920-24G Switch

HP R/T3000 G4 UPS (J2R04A)

StoreVirtual VSA

HP T1000 G4 tower UPS (J2P89A)

Essential Tower Essential HA Schaalbare HA

Storage

Netwerk  
(optioneel)

Aanbevolen UPS

3 jaar 24 x 7 Foundation Care 
Support met respons binnen 4 uur en 
installatieservice

3 jaar 24 x 7 Foundation Care 
Support met respons binnen 4 uur en 
installatieservice

3 jaar 24 x 7 Foundation Care 
Support met respons binnen 4 uur en 
installatieservice

Aanbevolen 
supportservices

3 jaar 24 x 7 Foundation Care 
Support met respons binnen 4 uur

Powered by Intel® Xeon® processors

http://www.hpcoms.eu/EG_FocusPack_E_zine_Q415/files/cashback.pdf
http://www.hpcoms.eu/EG_FocusPack_E_zine_Q415/files/cashback.pdf
http://www.hpcoms.eu/EG_FocusPack_E_zine_Q415/files/cashback.pdf


Support Services – blijf operationeel
Support serviceproducten – 24x7 tot uw beschikking 
Een van de vier pijlers van het HP Just Right IT programma is het operationeel houden van uw 
IT-omgeving door dure downtime te beperken en uw IT optimaal te beveiligen. Daarom biedt 
HP Support Services bekroonde ondersteuning van installatie en opstarten, tot en met de 
garantieperiode en daarna.

Foundation Care  
Snelle deskundige ondersteuning
• HP is uw enige aanspreekpunt bij 

problemen
• Hardwaresupport en basissupport voor 

belangrijke software
• 24x7 respons binnen vier uur, zes-

uur call-to-repair of support op de 
volgende werkdag

• Onsite hulp 
• Remote probleemdiagnose, 

vervangende onderdelen en materialen
• Directe toegang tot updates voor 

patches en handleidingen voor 
systemen en software

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

Speciale aanbieding op installatie en 
implementatie van OneView
HP biedt OneView installatieservices 
nu voor een speciale prijs. Laat ons 
belangrijke software voor u in werking 
stellen en voor een probleemloze  
start of een geslaagde migratie naar 
OneView zorgen

Proactive Care  
Voorkomt dat problemen optreden
• HP Proactive Care Services met 

reactieve opties
• Ondersteuning door lokale experts voor 

een probleemloze werking van uw IT
• Veel minder risico op dataverlies 
• Ondersteuning voor complexere IT-

omgevingen
• 24x7 respons binnen 4 uur voor 

kritische incidenten
• Ondersteuning door specialisten van 

het HP Advanced Solution Center, 
die met remote supporttechnologie 
problemen snel oplossen

Basis support services 
Onze aanbiedingen op basisondersteuning voor servers, storage 
en netwerkproducten zijn te vinden als aanvulling op de producten 
die u in deze catalogus selecteert. Zoek het juiste product voor uw 
bedrijf en kijk welk basis Care Pack geschikt is voor het product: 
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Technische services 
HP levert een scala aan technische en verbeteringsservices met de juiste mensen en 
vaardigheden om de operationele efficiëntie te verbeteren. Wij kunnen dat op dagelijkse  
basis of op een meer gestructureerde manier doen, zodat u weet dat wij beschikbaar zijn.  
Wij kunnen de effectiviteit van uw bestaande systemen en processen evalueren en specifieke 
acties aanbevelen om deze te verbeteren en te vernieuwen, om in veranderende behoeften 
te voorzien en uw performance te verbeteren.

HP MSA1040 Storage 
 
G7Z48A

HP MSA 2040 storage  
G7Z51A

HP SV VSA 2014  
TC500A

HP 3 jaar 24x7 MSA2000 G3 
 

U2MR2E

€  3.089,- Excl. BTW

HP 3 jaar 24x7 MSA2000 G3 
 

U2MR2E 
 
€  3.089,- Excl. BTW

HP 3 jaar HP SV VSA 2014 50TB 3 
jaar licentie to use Proactive Care 
Software Service 
 
U0WG2E 
 
€  1.279,- Excl. BTW 

HP 3 jaar 4 uur 24x7 MSA2000 G3 
Arrays Proactive Care Service 
  
U4C01E 
 
€  4.224,- Excl. BTW 

HP 3 jaar 4 uur 24x7 MSA2000 G3 
Arrays Proactive Care Service 
  
U4C01E 
 
€  4.224,- Excl. BTW         

HP ProLiant ML350 Gen9 
 
K8J98A

HP MSR930 Wireless Router  
JG511A

IMC Standaard met 50 Nodes  
JG747AAE

HP 3 jaar volgende werkdag ML350    
Gen9 Foundation Care Service 
   
U7BF5E 
 
€  140,- Excl. BTW 

HP 3 jaar volgende werkdag  
Exchange HP MSR930 Router 
Foundation Care Service   
U3LP7E 
 
€  106,- Excl. BTW 

HP 3 jaar 24x7 IMC std. Software Plat 
E-LTU Foundation Care Service 
   
U4AR0E 
 
€  1.827,- Excl. BTW

HP 3 jaar 24x7 ML350 Gen9 
Foundation Care Service 
  
U7BG1E 
 
€  1.047,- Excl. BTW 
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Bladeserver 
Rackserver 
Towerserver 
MicroServer

HP Servers



Verbeter de prestaties 
van uw bedrijf dankzij 4x 
snellere infrastructuur-  
en workloadprestaties

Klik of scan de QR-code om de 
video te bekijken: Verbeter de 
applicatie-workloadproductiviteit 
met HP ProLiant Gen9-servers

ProLiant DL120 Gen9
Starten – eerste rack-
serveroplossingen voor 
kleine bedrijven. 
 
Productnummer 788095-425 
 
€ 950,-  
Excl. BTW

HP DL180 Gen9 E5-2609v3 
SP8029TV EU Svr
Bedrijfsgroei – snellere 
oplossing met meer 
computercapaciteit. 
 
L9N24A 
 
€ 1.400,-  
Excl. BTW

HP DL380 Gen9 E5-2603v3 
TV1 EU Svr
High-performance – meer 
computercapaciteit voor 
grotere behoeften. 
 
768344-425 
 
€ 1.600,-  
Excl. BTWKlik of scan de QR-code om de video 

te bekijken: Een impressie van de HP 
ProLiant DL160 Gen9-server

Powered by Intel® Xeon® processors
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HP Servers - Top Value/Golden Offers

Bladeserver - de standaard voor het datacenter

Top Value/Golden Offer-producten zijn uit voorraad leverbaar in diverse uitvoeringen voor 
verschillende behoeften. Dat maakt ze ideaal voor startende en groeiende ondernemingen.

HP ProLiant bladeservers, die ontworpen zijn voor 
uiteenlopende configuratie- en implementatie-opties, bieden 
de flexibiliteit om IT-basisapplicaties met een lagere TCO te 
optimaliseren met de juiste storage voor de juiste workload.

HP ProLiant BL400c bladeservers 
Een harde werker in het datacenter voor veeleisende IT- en 
virtualisatieworkloads. 
 
 

HP ProLiant BL460c Gen9 E5-2620v3 1P 32GB-R Server/TV 
 
Productnummer N1W94A 
 
€ 1.900,-  
Excl. BTW

HP ProLiant BL460c Gen9 E5-2650v3 1P 64GB-R Server/TV 
 
Productnummer N2G74A 
 
€ 2.820,-  
Excl. BTW

HP ProLiant Gen9 – snelle, betrouwbare servers
Gen9 maakt computing voordeliger dankzij de 3x hogere capaciteit. U kunt als klein of 
middelgroot bedrijf nu de nieuwste technologie aanschaffen als één kosteneffectieve 
oplossing die perfect is voor startende ondernemingen én groeiende bedrijven.

Rackserver – ideaal voor datacenters
HP ProLiant rackservers bieden meer computerkracht in een ruimtebesparend design. Bekijk 
geselecteerde servers uit alle series in ons oplossingenaanbod en neem contact op met uw 
reseller om de juiste oplossing voor uw bedrijf te kiezen.

Foundation Care op het juiste niveau voor uw rackserver 
omvat nu als speciale aanbieding het nieuwe behoud 
van defecte media. Profiteer van Foundation Care en 
Proactive Care op de DL380 Gen9. Klik hier voor meer 
informatie over deze aanbiedingen.

https://www.youtube.com/watch?v=il3Xen6g0Jo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UtZ1Z32svv8
http://www8.hp.com/us/en/campaigns/eg-promotions/end-user/servers/top-value-servers.html#promo_tab-3


Klik of scan de QR-code om de video  
te bekijken: HP ProLiant MicroServer 
Gen8 in de praktijk

Powered by Intel® Xeon® processors
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HP biedt Foundation Care support voor een speciale prijs, met een Care Pack voor support 
op de volgende dag of 24 x 7 support naar keuze. Klik hier voor meer informatie over deze 
aanbiedingen.

HP MicroSvr Gen8  
G2020T SP7960TV Svr

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.

Productnummer 784918-425 
 
€ 520,-  
Excl. BTW

HP ML10v2 G3240  
NHP EU Svr/TV 
NIEUW

De HP ProLiant ML10 v2 
server is een één-socket 
oplossing met de juiste 
computercapaciteit voor een 
kleine netwerkomgeving. 
Kies een oplossing met de 
juiste prijs en prestaties voor 
uw behoeften.

Productnummer 812127-425  
 
€ 420,-  
Excl. BTW

HP ML110 Gen9 E5-2603  
v3 NHP EU Svr/TV

Als u uw bedrijf wilt uitbreiden is  
de HP ProLiant ML110 Gen9-server  
een voordelig platform met 
groeimogelijkheden. De ideale 
server voor hogere prestaties en 
uitbreidingsmogelijkheden.  
 
Productnummer 794994-425 
 
€ 850,-  
Excl. BTW

HP ML150 Gen9 E5-2620v3  
SFF EU Svr/TV

Vergroot de capaciteit van de 
100 serie met een oplossing die 
uitbreidbaar is tot 2 CPU's. De infra-
structuur kan grotere bedrijven 
ondersteunen met tweemaal 
zoveel kracht en capaciteit. 
 
Productnummer 780850-425 
 
€ 1.400,-  
Excl. BTW

Towerserver – ideaal 
voor kleine kantoren
HP ProLiant towerservers bieden meer flexibiliteit in 
de behuizing en complete server/storageopties. Hier 
vindt u meer informatie over enkele producten uit 
onze twee towerserver productfamilies.

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

https://www.youtube.com/watch?v=wfDT_XRLtxQ
http://www8.hp.com/nl/nl/business-services/it-services/foundation-care-services.html
http://www8.hp.com/nl/nl/campaigns/eg-promotions/end-user/servers.html
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HP Storage voor een 
zeer scherpe prijs



Klik of scan de QR-code om de video  
te bekijken: HP Storage MSA overzicht 
ChalkTalk

"Gemakkelijke 
installatie en 
toekomstbestendige 
datastorage die met 
uw bedrijf meegroeit"

Wist u dat? 
Bedrijven die hun activiteiten niet binnen tien dagen na een 
ramp kunnen hervatten, zullen waarschijnlijk niet overleven. 
HP Care Packs reduceren het risico op dataverlies drastisch 
en bieden 24x7 respons binnen 4 uur bij kritische incidenten.

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. 
 
Productnummer M0T24A 
 
€ 3.999,-  
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 – profiteer van de nieuwste 16-GB FC 
hostinterfaces; data-in-place upgrades van MSA 1040.

 
Productnummer M0T27A 
 
€ 5.499,-  
Excl. BTW
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Best verkochte HP storage-
producten: u bent gedekt
Of u nu een nieuw bedrijf start of uw huidige bedrijf uitbreidt, het 
HP Storage TVlite-portfolio biedt voorgeconfigureerde 'plug-en-go' 
oplossingen waarmee uw bedrijf direct aan de slag kan. Direct uit de 
doos gebruiksklaar en ideaal voor uw onderneming.

HP MSA
HP Modular Smart Arrays (MSA) zijn afgestemd op de 
evoluerende behoeften van kleine en middelgrote bedrijven. 
Eenvoudig beheerbare storageoplossingen die betaalbaar, 
betrouwbaar en veiliger dan alleen een server zijn.

Ideaal voor:

Zorg voor een probleemloos gebruik van uw MSA 1040 met 
de snelle, deskundige support van Foundation Care Services.

Voorkom storingen en zorg dat uw 2040 MSA blijft werken 
met HP Proactive Care Services. Snelle oplossing van 
kritische incidenten.

• Een groeiende webwinkel die een klantenbestand, een 
orderdatabase en verschillende andere applicaties moet 
ondersteunen 

• Een kleine fabriek waar meerdere systemen draaien die 
onderling moeten samenwerken

• Een retailbedrijf dat zijn gegevens liever lokaal dan in de 
cloud bewaart

Klik voor meer informatie 
over "Best practices 
om MKB-bedrijven 
operationeel te houden".

https://www.youtube.com/watch?v=1YqIodk4t00
http://www.hpcoms.eu/EG_FocusPack_E_zine_Q415/files/ESG%20White%20Paper%20HP%20SMB%20Data%20Recovery_May%202015_draft.pdf


Klik of scan de QR-code om de video  
te bekijken: HP Storage LTO-6 overzicht 
ChalkTalk.

Klik of scan de QR-code om de video  
te bekijken: Overzicht van de  
HP Storage B-serie – ChalkTalk. Klik of scan de QR-code voor meer 

informatie over HP StoreFabric en hoe 
een geconvergeerde omgeving u op 
weg helpt naar de cloud en verder.

Productnummer E7W43A 
 
€ 4.899,-  
Excl. BTW

HP MSL2024 LT06 6250 Library Bundle/Tvlite
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HP StoreEver
HP StoreEver tapedrives, tapewisselaars en MSL tapelibrary's 
vormen een betrouwbare oplossing om uw data veilig bij de 
hand te houden. Het is de meest robuuste en betrouwbare 
oplossing om onmisbare data langdurig veilig te bewaren.

HP StoreEver Storage is ideaal voor:

Het juiste StoreEver-product voor uw server vindt u hier.

Kies het ideale Foundation of Proactive Care Pack voor uw HP StoreEver. 
Lees meer over de bescherming van uw bedrijf – en bespaar.

• Een administratiekantoor dat de waterdichte bescherming 
van persoonlijke financiële dossiers moet garanderen

• Een artsenpraktijk die kritische patiëntgegevens jarenlang 
veilig moet bewaren

• Ieder bedrijf dat oplossingen zoals HP StoreVirtual 
of MSA Storage gebruikt en daarbij een uitgebreide 
opslagoplossing nodig heeft die als groot, afzonderlijk 
data-archief fungeert 

https://www.youtube.com/watch?v=Vitm9L7gJus
https://www.youtube.com/watch?v=a5JroWGp5rM
http://www8.hp.com/us/en/products/data-storage/storefabric.html
http://www.thetapehub.com/downloads/Standalone%20Drives%20New/2015/HP_Proliant_server_compatibility_chart.pdf
http://www8.hp.com/us/en/campaigns/eg-promotions/end-user/technology.html


Productnummer D4U01A 
 
€ 2.349,-  
Excl. BTW

Productnummer TC458A 
 
€ 1.699,-  
Excl. BTW

HP SV VSA 2014 4TB 5 jaar LTU

HP StoreOnce VSA 10TB 3 jaar LTU
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Maakt van elke interne of direct aangesloten storage op 
een Microsoft Hyper-V® of VMware® gevirtualiseerde server 
een volwaardig SAN met HP StoreVirtual VSA. Geen kosten 
voor aparte externe storagearrays. De complete functieset 
met lineaire capaciteits- en prestatie-uitbreiding, Peer 
Motion-datamobiliteit, ruimte-efficiënte thin provisioning en 
geïntegreerde disaster recovery, brengt uw storage snel op 
een hoger niveau.

Met HP StoreOnce VSA, een hypermoderne, hardware-
onafhankelijke, software-gebaseerde backup- en duplicatie-
oplossing, kunt u uw gehele backupomgeving betrouwbaar 
beheren en beschermen. Licenties voor drie jaar, die op elk 
gewenst moment kunnen worden geüpgraded.

HP StoreVirtual VSA HP StoreOnce VSA

Gratis HP StoreVirtual VSA 1TB 
Ontvang een gratis proeflicentie voor 1TB StoreVirtual VSA, 
die kan worden uitgebreid tot een cluster met 3 nodes en 
die alle functionaliteit bevat behalve Adaptive Optimization. 
Upgrade SA-licenties voor een 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

HP StoreOnce VSA 10 TB 
Als u meer capaciteit nodig heeft dan de gratis 1-TB licentie 
kunt u eenvoudig upgraden met de HP StoreOnce VSA 10-TB 
aanbieding. Meer informatie over hoe u snel kunt upgraden 
vindt u hier. 

Gratis HP StoreOnce VSA 1TB 
Probeer StoreOnce VSA uit door gratis een volwaardige 1-TB 
versie te downloaden. Download de licentie hier voor een 
complete StoreOnce, maar zonder extra Care Packs. 

StoreVirtual VSA 4 TB 
Als u meer capaciteit nodig heeft dan de gratis 1-TB licentie, 
kunt u eenvoudig upgraden met de 4-TB aanbieding om met 
korting de prestaties te verhogen.

Voor HP StoreVirtual en HP StoreOnce VSA adviseren wij 
Proactive Care en Software Startup Services. Dat is ideaal voor 
bedrijven zonder eigen IT-team die deskundige, betrouwbare 
integratie en prestaties nodig hebben.

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

http://hp.com/go/unlockVSA
http://www8.hp.com/us/en/campaigns/eg-promotions/end-user/storage/software-defined.html#promo_tab-2
http://www8.hp.com/us/en/campaigns/eg-promotions/end-user/storage/software-defined.html#promo_tab-2
http://www8.hp.com/nl/nl/campaigns/eg-promotions/end-user/storage.html
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Switches  
Draadloze producten  
Routers  
Transceivers

HP Networking
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Kenmerken van de HP 5400R zl2 v3:

Moderne, flexibele  
gedecentraliseerde architectuur
• Betere investerings-

bescherming

De juiste maat voor een campus
• Half-brede modules, 5400R 

zl2 v3 is 4 RU

Robuust
• Non-stop switching en routing
• Hot-swap modules

HP 103 Instant HP 215 Instant HP 225 InstantHP 205 Instant

• Eenvoud – snelle installatie en gratis ingebouwde managementinterface
• Performance – 10x sneller dan concurrenten bij hoge dichtheid en schaalbaar als het 

bedrijf groeit
• Beveiliging – ingebouwde firewall en slimme applicatieverwerking voor fijnmazige 

zichtbaarheid en controle
• Betrouwbaarheid – geen single-point-of-failure
• Flexibiliteit – diverse beheer- en implementatie-opties
• Gunstige prijs – prestaties en betrouwbaarheid zonder een aparte controller

Waarom HP Instant?

Nieuw: HP Instant

Aruba Instant levert een Wi-Fi-oplossing zonder controller die superieure Wi-Fi-verbindingen, 
professionele beveiliging en robuustheid en eenvoudige automatische implementatie biedt.
Ingebouwd Adaptive Radio Management en gepatenteerde ClientMatch-technologie beperken 
interferentie en sturen clients intelligent naar het krachtigste Wi-Fi-signaal.

Het is alsof op elke locatie een IT-medewerker aanwezig is

 Kantoorruimte 

Educatie en 
vrijetijdssector 

Vrijetijdssector

Bedrijfs-
kritisch

Pr
ijs

Kenmerken

HP 103

HP 215

HP 205

HP 225

Oplossingen zonder controller

HP 103 Instant AP HP 205 Instant AP HP 215 Instant AP HP 225 Instant AP

Goede prestatiedichtheid Goede prestatiedichtheid Hoge prestaties, goede 
dichtheid

Hoge prestaties en dichtheid

• Voor Wi-Fi-omgevingen 
met lage dichtheid

• 2 x 2 MIMO, twee 
ruimtelijke stromen, tot 
300 Mbps

• 2.4- en 5-GHz radio's

• Topprestaties in Wi-
Fi-omgevingen met 
gemiddelde dichtheid

• 2 x 2 MIMO, twee 
ruimtelijke stromen, tot 
867 Mbps

• 2.4- en 5-GHz radio's

• Voor Wi-Fi-
omgevingen met 
gemiddelde dichtheid

• 3 x 3 MIMO, twee 
ruimtelijke stromen, 
tot 1300 Mbps

• 2.4- en 5-GHz radio's

• Voor Wi-Fi-omgevingen 
met zeer hoge dichtheid

• 3 x 3 MIMO, twee 
ruimtelijke stromen, tot 
1300 Mbps

• 2.4- en 5-GHz radio's

JL188A JL184A JL186A JL1900A

€ 249,- Excl. BTW € 439,- Excl. BTW € 629,- Excl. BTW € 818,- Excl. BTW

De HP Instant-producten bieden alles: eenvoud, prestaties, beveiliging, betrouwbaarheid, 
flexibiliteit, betaalbaarheid. Met deze oplossing hoeft u geen compromis te kiezen.



Momentum 
creëren

Starten

Uitbreiden 

Pr
ijs

Kenmerken

1420 Switch

1620 Switch

1820 Switch

1920 Switch

1950 Switch

Nieuw

33

HP Just Right IT-magazine

32

HP Just Right IT-magazine

Switches voor kleine bedrijven

Unmanaged Switches Smart Managed Switches
HP 1405 en HP 1420 HP 1620 HP 1820 HP 1920 HP 1950
Open omgeving Elementaire 

netwerkcontrole
Moderne basisnetwerken Veeleisende 

netwerken
Bandbreedte-inten-
sieve applicaties

1405(1) 
• Supercompact 

apparaat
• Elegant design, alle 

kabels achter 

1420 (2)

• Tot 26 verbindingen
• Nu met PoE of 10G 

uplinks

• Traffic- 
segmentering 
met diverse 
VLAN's

• Betere 
prestaties 
met link-
aggregation

• Power-over-Ethernet 
modellen voor access 
points, telefoons of 
netwerkcamera's, 
eenvoudige verbinding 

• Uplinks voor server 
of upstream switch-
connectiviteit

• Geschikt voor VoIP
• Geavanceerde 

beveiliging 
met netwerk- 
toegangscontrole 
en trafficfiltering

• Geen software-
licenties: efficiënt/
lagere TCO

• High-speed 
10GbE-
verbindingen met 
server of storage

• Stacking voor 
eenvoudige 
uitbreiding

• Power-over-
Ethernet 
modellen

J9792A (1)  JH017A (2) JG912A J998OA JG928A JG961A

€ 33,-(1) € 170,-(2)  
 
Excl. BTW

€ 73,-  

Excl. BTW

€ 192,-  
 
Excl. BTW

€ 1.116,-  
 
Excl. BTW

€ 1.405,-  
 
Excl. BTW

Uw eerste netwerk helpt u een goede start te maken. Kies de gebruiksvriendelijke, betrouwbare 
vaste en draadloze oplossingen van HP. Geef uw netwerk een goede start met unmanaged of 
smart managed opties.

Draadloze oplossingen met controller
Gebruik HP draadloze tools voor bedrijven in de bring-your-own-device wereld. Er zijn HP 
oplossingen met controller voor alles van kleine tot high-density omgevingen.

Kies de juiste draadloze oplossing voor uw bedrijfsbehoeften. 

HP 830 Unified Wired-Wireless Switch HP MSM720

• Grotere installaties (>20 AP's)
• Fijnmazige controle
• BYOD met IMC
• Enterprisebeveiliging en -beheer
• Bonjour-ondersteuning
• 802.11n/802.11ac 

Productnummer JG648AAE 
 
€ 613,-  
Excl. BTW

• Tot 40 AP's beheren 
• Tot 1200 AP's clients beheren 
• 250 gast access points
• Enterprisebeveiliging en -beheer
• Bonjour-ondersteuning met 

licentieupgrade
• 802.11n/802.11ac 

Productnummer J9693A 
 
€ 750,-  
Excl. BTW

Enterpriseniveau Wi-Fi Access Points voor 720 en 830 controllers.

Evenwichtige 
prestaties

HP 425 AP

Hoge 
prestaties

HP 460 AP

Hoge 
prestaties

HP 525 AP*

Geavanceerde 
prestaties

HP 560 AP

• Wi-Fi-omgevingen 
met lage dichtheid

• 2 x 2 MIMO, twee 
ruimtelijke stromen, 
300 Mbps

• 2,4- en 5-GHz radio's

• Uitgebreide WLAN-
beveiliging voor alle 
AP's

• IEEE 802.11n

• Wi-Fi-omgevingen 
met gemiddelde 
dichtheid

• 3 x 3 MIMO, drie 
ruimtelijke stromen,  
450 Mbps

• 2,4- en 5-GHz radio's

• IEEE 802.11n

• Wi-Fi-omgevingen 
met gemiddelde 
dichtheid

• 2 x 2 MIMO, twee 
ruimtelijke stromen,  
866 Mbps

• 2,4- en 5-GHz radio's

• IEEE 802.11ac

• Omgevingen met de 
hoogste dichtheid

• 3 x 3 MIMO, drie 
ruimtelijke stromen, 
1300 Mbps

• 2,4- en 5-GHz radio's

• IEEE 802.11ac

*Alleen 830 UWW

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

http://www8.hp.com/nl/nl/networking/index.html
http://www8.hp.com/nl/nl/campaigns/eg-promotions/end-user/networking.html
http://www8.hp.com/nl/nl/networking/index.html
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Transceivers 
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. 
 
Productnummer J4858C 
 
€ 147,-  
Excl. BTW

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

Transceivers en routers

Support Services

24x7 Foundation Care en Proactive Care Packs beschermen uw HP netwerkproducten. 
Bekroonde service is ideaal om uw netwerk optimaal te laten werken voor uw bedrijf, 
vooral met aanbiedingen van HP Support Services waarmee u veel geld bespaart. Inclusief 
Foundation Care voor IMC en HP Proactive Care Exchange, exclusief voor netwerkproducten.
De meeste netwerkproducten worden ondersteund door HP levenslange garantie 2.0 met 
snelle vervanging op de volgende werkdag (in de meeste landen). Bespaar nu

Ontvang ook onderweg HP nieuws, technologiegidsen en tools 
speciaal voor groeiende bedrijven. Maak van HP Connect+ uw mobiele 
informatiecentrum met het laatste nieuws over HP servers, storage, 
netwerkproducten en Support Services.

Blijf up-to-date in een mobiele wereld 

Download de versie voor EMEA 
hpconnectplusemea.com

Permanente acties in EMEA

Buy & Try Geld terug Trade-in

Koop een HP ProLiant 
Gen9-server met 
'tevredenheidsgarantie' en 
probeer een HP ProLiant 
server maximaal 60 
kalenderdagen zonder 
risico uit.

hp.com/eur/buyandtry

U kunt geld terugkrijgen na 
aankoop van geselecteerde 
HP ProLiant servers en HP 
Storage producten. Deze 
aanbiedingen zijn tijdelijk en 
gelden in een beperkt aantal 
landen.

hp.com/eur/rebate

Verzilver de restwaarde 
van bestaande apparatuur 
(inruilwaarde) bij aanschaf 
van een nieuw HP 
product. Kijk op de Trade-
in webpagina om het 
programma te starten.

hp.com/eur/tradein

HP Connect+, uw gids voor HP enterpriseproducten en -oplossingen

Kenmerken

• Het laatste nieuws, video's en blogs
• Nuttige technologiegidsen, tools en casestudy's
• Productinformatie, specificaties, nieuwe updates en promoties
• Geplande webinars, podcasts, live evenementen en training
• NIEUW vanaf 1 augustus: toegang tot unieke content en exclusieve 

aanbiedingen na registratie als lid van HP Connect+

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

http://www8.hp.com/us/en/campaigns/eg-promotions/end-user/networking/management-transceivers-routers.html
http://www.hpconnectplusemea.com
http://hp.com/eur/buyandtry
http://hp.com/eur/rebate
http://hp.com/eur/tradein
http://www8.hp.com/nl/nl/networking/index.html
http://www8.hp.com/nl/nl/campaigns/eg-promotions/end-user/networking.html
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