Geen excuses: vernieuw
zonder investeringen vooraf
Een HPE abonnement vereenvoudigt IT-budgettering en stelt u in staat te vernieuwen en
efficiënter te werken met voorspelbare maandelijkse betalingen.

John is een ervaren IT-professional met een
uitstekend idee…

…maar om zijn innovatie op de markt te brengen
moet hij investeren in IT-oplossingen waarmee hij
zijn ambities kan waarmaken.

Dat is niet eenvoudig voor MKB-bedrijven,
want het transformeren van hun hardware en
software kost vaak twee maal zoveel als het ITjaarbudget van hun bedrijf.1

Het gemiddelde bedrijf besteedt momenteel 18% van zijn IT-budget aan
digitalisering en wil dit verhogen tot 28% van het IT-budget in 2018. Maar de stijging
van het gemiddelde IT-budget bedraagt 2.2%, wat betekent dat het extra budget
voor digitalisering moet komen uit kostenbesparingen op de dagelijkse
IT-ondersteuning.2

John moet met HPE overleggen over een abonnement op de complete
oplossing, inclusief hardware, software en services met voorspelbare,
lage maandelijkse kosten
Doe net als John. Zoek geen excuses meer, maar creëer de oplossingen en de
innovatie die uw bedrijf nodig heeft om te slagen met HPE Financial Services.

Vaste, voorspelbare Kapitaal blijft intact Oplossing bestaat
uit hardware,
maandelijkse
software en
betalingen
services

Eenvoudig aan te
schaffen, zonder
de nadelen van
eigendom

63% van de zakelijke leiders meent dat hun bedrijf te traag inspeelt op
technologiekansen.3

HPE Financial Services overbrugt de kloof tussen bedrijf en IT en stelt uw
bedrijf in staat gemakkelijk en economisch technologie van wereldklasse te
verwerven met IT-investeringsoplossingen op maat die meer bieden voor
minder.
Doe net als John: zoek geen excuses, maar creëer de oplossingen en
de innovatie die uw bedrijf nodig heeft om te slagen met HPE Financial
Services.

Meer informatie: hpe.com/nl/justrightit-promotions
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