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BT ORTAMINIZA HIZ, ESNEKLIK VE 
ÖZGÜRLÜK GETIRIN
Tüketime dayalı tekliflerle işinizi geliştirin
Geçtiğimiz yıl, iş yükü ve iş gerekliliklerindeki değişikliklere 
hızla yanıt verebilen çevik BT altyapılarının değerini gösterdi. 
Sonuç olarak artık BT altyapısını yönetirken eski yöntemler 
kullanılmayacak. Bunun yerine, bulut ve kullanım başına 
ödemeli1 bilgi işlem modellerine hızlı bir geçiş yapılacak. 

Bulut, telekom ve yönetilen hizmet sağlayıcıları için sonuç, 
dijital dönüşümlerinihızlandırmak için son müşterilerle 
yakından çalışma fırsatının artmasıdır. Gelir fırsatı oldukça 
önemlidir: IDC, 2023'e kadar görmeyi planladığı 6,8 trilyon 
dolarlık BT harcamasının %41'inin bulut bilgi işlemiyle ilgili 
olacağını tahmin ediyor.2

2024'e kadar veri altyapısının yarısı bulut 
aracılığıyla tüketilecek
Ayrıca IDC, 2024'e kadar uç konumlarındaki altyapının 
%75'inden fazlasının ve veri merkezi altyapısının yarısından 
çoğunun bir hizmet olarak tüketileceğini ve işletileceğini 
tahmin ediyor3. Fakat, tüketime dayalı BT çözümlerine yapılan 
harcamalar arttıkça, beceri ve kaynak eksiklikleri hizmet 
sağlayıcı fırsatlarının önüne geçebilir. 

Kendi müşterilerinizde olduğu gibi, işletmeniz de şunlarla 
karşı karşıya kalabilir: sınırlı BT bütçeleri, BT becerilerinde 
eksiklik, eski altyapı ve artan uyumluluk ve yönetim yükleri. 
Diğer kuruluşlar bu zorlukları çözmek için günlük altyapı 
operasyonunu ve bakımını daha verimli ve uygun maliyetli 
bir şekilde yapabilecek birine devrediyor. Siz de aynı şekilde 
karşılaştığınız zorlukları çözebilirsiniz. 

Bir hizmet olarak her şey platformu olan HPE GreenLake, 
işte tam bu noktada size önemli bir avantaj sağlayabilir. 
HPE GreenLake ile uygulamalarınıza ve verilerinize; ister 
uç, ister ortak konumlar, ister veri merkezleri olmak üzere 
nerede olurlarsa olsunlar doğrudan bulut deneyimi getirin. 
Sizin için yönetilen kullanım başına ödemeli, ölçeklenebilir, 
tıklamalı self servis deneyimiyle HPE GreenLake, çok önemli 
iş yükleriniz için hizmet sunar. Daha hızlı pazara sunma, 
sermayenin korunması, mevcut yatırımların optimizasyonu 
ve çok daha fazlasını kapsayan avantajlarına ek olarak veri 
taşıma veya çıkış ücreti yoktur. İşlerinizi HPE GreenLake ile 
yönetebilirsiniz.
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1 Rezerv geçerli olabilir
2 "Bulut ve uç bilgi işlem, 'yeni normalin' anahtarı: IDC". CRN, Ekim 2020.
3 "2020 ve sonrasında veri merkezi: daha fazla uç, 'hizmet olarak' sunum ve yapay zeka". Redmond dergisi, Kasım 2019.

1

https://www.crn.com/news/cloud/cloud-and-edge-computing-are-key-to-next-normal-idc
https://redmondmag.com/articles/2019/11/18/the-datacenter-in-2020-and-beyond.aspx#:~:text=In%20fact%2C%20IDC%20predicts%20that,than%20half%20of%20datacenter%20infrastructure.


KAYNAK SAĞLAMA AÇMAZI
Ne çok fazla, ne çok az 
Stratejik teknoloji dönüşümlerini kendi başlarına 
gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları iç becerilere veya 
kaynaklara çok az sayıda kuruluşun sahip olduğu bir dünyada 
451 Research, yönetilen hizmetlere yönelik yüksek talebe 
ek olarak, "hiper ölçekli bulut platformlarına güvenilir 
alternatifler sunan hizmet sağlayıcılar için sürekli 
büyüme" öngörüyor.4

Bu fırsattan yararlanmak için hizmet sağlayıcıların kaynak 
sağlama ikilemlerini ele almaları gerekir. Diğer kurumlar 
gibi, hizmet sağlayıcıların da bilgi teknolojileri altyapısında 
fazla sağlamadan kaçınmaları gerekli, çünkü kullanılmayan 
kaynaklara harcanan para israf oluyor. Fazla sağlamanın 
çevre üzerinde de olumsuz etkisi var. Öte yandan, hizmet 
sağlayıcılar öngörülemeyen BT ihtiyaçları olan pek çok 
müşteriye hizmet sağlıyor ve bu nedenle, talep artışlarıyla 
kısa sürede başa çıkabilecek yedek kapasiteye sahip olmaları 
gerekiyor. Kaynakların az sağlanması iş kaybına veya müşteri 
ihtiyaçlarını karşılayamamaya neden olabiliyor. 

Öyleyse kârlı bir iş yürütmek, mevcut ihtiyaç ne olursa olsun, 
doğru düzeyde kaynak sağlamaya esnek ve uygun maliyetli 
erişime bağlıdır.

HPE GreenLake'in tüketime dayalı modeli, ikilemi ortadan 
kaldırır. Bu modelde kullandığınız kadarını ödersiniz ancak 
model ihtiyaçlarınızı karşılamak için hızla açılabilen bir 
tampon kapasiteye de sahiptir. Rezervin üzerinde kullanılan 
tüm kapasiteler için kullandığınız zaman ödeme yaparsınız, 
böylece maliyetler kullanıma bağlı olarak yükselir veya 
azalır. Bu model, aynı zamanda müşterilerinize operasyonel 
modellerinde üstün bir esneklik ve değişen pazar taleplerine 
hızlı tepki verme yeteneği sağlar.
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HPE GreenLake'in 
tüketime dayalı modeli, 
ikilemi ortadan kaldırır.

Kullandığınız kadarı 
için, kullandığınız 
zaman ödeme yapın

4  "Bulut ve yönetilen hizmetler dönüşümünde 2021 trendleri". 451 Research 
Önizleme Raporu, Aralık 2020
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Hizmet olarak çevik yedekleme sunma

İsviçre merkezli bir bulut hizmetleri sağlayıcısı olan 
LAKE Solutions'ın bulut tarafından sağlanan hizmet 
olarak yedekleme teklifi için veri depolama çözümüne 
ihtiyacı vardı. Bir HPE Platinum İş Ortağı olan LAKE, 
öngörülemeyen müşteri taleplerini bulut çevikliği ve 
ekonomisiyle karşılamak için HPE GreenLake ile 
sağlanan son derece güvenilir, ölçeklenebilir ve güvenli 
bir yedekleme çözümü için HPE'ye başvurdu.

LAKE için esneklik, müşterilerin zaman içinde ne kadar 
yedekleme kapasitesine ihtiyaç duyacağına yönelik 
belirsizlikle sürekli başa çıkabilmek demektir. Bu 
çözüm, LAKE'in hem rekabetçi hem de kârlı kalmasını 
sağlamak için maliyet yönetimine imkan tanırken, 
sorunun kendisini doğrudan ele alıyor. HPE GreenLake, 
LAKE'in kapasitesini artırıp azaltmasına ve kullanılan 
gerçek kapasite için ödeme yapmasına imkan tanır.

VAKA ÇALIŞMASI

Tasarruflar

Tasarruflar

$

Zaman

İhtiyaç duyulan ve 
faturalandırılan 
depolama veya bilgi 
işlem kapasitesi 

Geleneksel Fazla sağlama nedeniyle 
doğan maliyetlerden tasarruf edin 
Kuruluşlar ortalama %40-50 oranında 
fazla sağlama yapmaktadır1 

Tampon 

Talep öncesinde kapasite Güvenli bir 
kapasite tamponunuz olsun 

Rezerv düzeyi 

1.   451 Research, Kasım 2019 2.   Futurum Research Temmuz 2019

%74 oranında kuruluş 
yeni kapasite için 3 ay 
veya daha uzun bir süre 
beklemektedir1 

1/3'ten fazlasını oluşturan bir kesim depolama 
kapasitelerinin tükendiğini veya performansı 
etkileyecek derecede yüksek kullanım oranlarına 
ulaştıklarını belirtmektedir2 

Hizmet olarak modelde tasarruf elde etme yolu 

HPE GreenLake'in tüketime dayalı modeli neredeyse hemen finansal avantajlar sunmaya başlar. Ekstra kapasite mevcut olur 
ve rezervin üzerinde kullanılan tüm kapasiteler için kullandığınız zaman ödeme yaparsınız, böylece maliyetler kullanıma göre 
yükselir veya azalır. Ayrıca, tüketim seviyesi arttıkça ayrıcalıklı fiyatlandırma devreye girer. Bu model, fiyatlandırmayı genel olarak 
tüketimle ölçeklendiren çoğu hiper ölçekli bulut sağlayıcısınınkinden daha çok yönlüdür.
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HPE GREENLAKE: 
HIZMET OLARAK HER ŞEY 
Kurum içi altyapı bakımına değil, iş sonuçlarına odaklanın
HPE GreenLake bulut deneyimini uygulamaların ve verilerin  
olduğu her yere getirir. Yüksek maliyetlerle bakım yapmanız 
gereken donanıma büyük sermaye yatırımları yapmak yerine,  
kullanım başına ödemeye dayalı, ihtiyacınız duyduğunda 
kullanabileceğiniz bilgi işlem, depolama ve ağ iletişimi gücü  
satın alabilirsiniz. İç ihtiyaçlarınız ve son müşteri gereklilikleriniz  
uyarınca kaynakları kolayca artırıp azaltabilirsiniz. 

HPE GreenLake, esneklik ve pazara sunma hızı kazandıran 
ve tüm BT ihtiyaçlarınızı kapsayan tam bir hizmet olarak 
portföy sağlayarak bulut benzeri deneyimi çalışma ortamınıza 
getirir. Kapsayıcılı hale getirme, depolama, bilgi işlem, sanal 
makineler, veri koruma, makine öğrenimi ve daha fazlası gibi 
geniş bir bulut hizmetleri portföyünü, herhangi bir ön maliyet 
olmadan hızla dağıtmanıza yardımcı olur. 

HPE GreenLake, kurum içi hizmet olarak bulut ekonomisi 
sağlar ve önceden sermaye gerektirmeyen, fazla altyapı 
sağlamasını ortadan kaldıran kullanım başına ödeme 
modelini sunar. Maliyetler üzerinde tam şeffaflık ve kontrol 
sağlar. Böylece, hizmet sağlayıcıların kendi ihtiyaçları ve 
müşterilerinin ihtiyaçları için genel, özel ve kurum içi iş 
yüklerini doğru bir şekilde harmanlayıp optimize etmesine 
olanak tanır. 

Yerleşik hizmetler rutin destek ve düzeltici işlere bakarken isteğe 
bağlı HPE GreenLake Yönetim Hizmetleri uzaktan izleme, 
çalıştırma ve yönetme özelliklerini sağlıyor. HPE GreenLake 
Central tüm hibrit varlıklarınızda kullanım ve maliyet bilgileri için 
gidilecek tek duraktır.

Çok kiracılı bir ortam çalıştırmak isteyen hizmet sağlayıcılar 
HPE onaylı bir ekosistem iş ortağıyla işbirliği yapabilir.
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HPE GreenLake'i seçmeniz için dört 
neden 

Kullanım başına ödeme  
Sermayeyi boşa çıkartın ve finansal esnekliği artırın. 

Yukarı ve aşağı ölçeklendirme  
Cezasız bir şekilde kullanımı artırın veya azaltın.

BT'yi basitleştirin  
Hibrit BT varlığınızdaki operasyonlar ve içgörüleri, tek 
bir self servis hizmet platformundan merkezileştirin.

Otomatik rutin yönetimi 
HPE teknik uzmanlarının desteğiyle, kurum içi bulutu 
ve genel bulutları daha kolay bir şekilde izleyin ve 
yönetin.
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HIZMET SAĞLAYICILAR IÇIN YATIRIM GETIRISINE DESTEK 
Hızlı iş temposu için ölçeklenebilir BT kaynak sağlaması 
Yüksek tempolu hizmet sağlayıcılar, HPE GreenLake ile tıpkı kendileri kadar esnek BT'ye erişim elde eder. Kullanım başına ödeme altyapısına geçiş, bazı teknik ve finansal faydalar sağlayıp işinizi 
bulut, hizmet olarak sunum ve yönetilen hizmet sektörlerinde daha etkin şekilde rekabet edecek bir yere konumlandırır.

İşte HPE GreenLake'in işinizi dönüştürebileceği üç ayrı yön: 

Daha hızlı olun
• Sağlama hızı: HPE GreenLake ile yeni hizmetler sağlama ya 

da ek bilgi işlem gücü ekleme, HPE GreenLake Central'da 
otomatik dağıtım için self servis yeteneklerini kullanarak 
yalnızca bu özelliği açmak kadar kolaydır. Sürekli ortak 
kapasite yönetimi, daha talep oluşmadan ihtiyaca göre ek 
kapasitenin getirilebilmesini sağlar.

• Pazara sunma süresi: Kaynakları beklerken boşa zaman 
harcanmaz. Müşterileriniz için yeni hizmetleri ve teklifleri çok 
daha hızlı dağıtabilirsiniz. 

• Geri ödeme hızı: Düşük maliyetler ve yüksek verimlilik 
yatırımlarınızın geri ödeme hızını artırır. 

Çevikliği artırın
• Esnek maliyetler: Kullanım başına ödeme modeli, maliyetleri 

gelirlerle daha iyi senkronize etmenizi sağlar. Verimlilik, daha 
az maliyetle sahip olma anlamına gelir. 

• Esnek kaynak sağlama: Fazla veya az sağlama tehlikesi 
tarihe karışır. 

• Esnek çalışma: En son teknoloji çözümlerini kullanarak 
işletmeniz ile müşterilerinin değişen ihtiyaçlarına göre gelişen 
altyapıya erişin. 

Özgürlük kazanın 
• Beklenmedik maliyetlerden kurtulma: Şeffaf fiyatlandırma 

hizmet sağlama maliyetlerinin daha öngörülebilir olmasını 
sağlar, böylece müşteri için fiyatlandırma modellerini güvenle 
oluşturabilirsiniz. 

• Planlanmamış kesinti sürelerinden kurtulma: Uzman teknik 
kaynaklarla beraber güçlü otomasyon ve yönetim araçları daha 
düşük kesinti süresini getirir. 

• Büyüme özgürlüğü: Hibrit bir ortamı desteklemeleri 
gerektiğinde büyük ölçekli hizmetlere bağlanma seçeneği ile 
bulut platformunuzu oluşturun ve optimize edin. Büyüdükçe 
test edebilir, deneme ve ödeme yapabilirsiniz. 

• Yükseltme döngüsünden kurtulma: HPE GreenLake'te 
teknoloji yenilemeleri yerleşiktir. Bu da müşterileriniz için daha 
iyi hizmet kalitesi ve hizmet tekliflerinizi oluşturmak için güçlü 
bir platform anlamına gelir.
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HIZMET SAĞLAYICILAR KULLANIM BAŞINA 
ÖDEME MODELINDEN NASIL FAYDALANABILIR? 

HPE GreenLake etkileşimli broşür

Değişen müşteri talepleri doğrultusunda esnek sunucu ve depolama kapasitesi

Sopra Steria; esnek, kullanım başına ödemeli modeli kullanarak pek çok müşteriye barındırmalı BT hizmetleri sunmak için 
HPE GreenLake'e güveniyor. Bu, Sopra Steria'ya bireysel müşteri talepleri arttıkça ek donanım satın alma masrafı olmadan 
kapasiteyi hızlı ve sorunsuz bir şekilde ölçeklendirme yeteneği sağlıyor.

Sopra Steria'nın HPE GreenLake ve HPE Synergy'den elde ettiği verimlilik ve esneklik önemli olup sermaye giderlerini 
ortadan kaldırırken hizmete bağlı olarak operasyonel maliyetleri ve personel maliyetlerini %15-30 oranında azaltır. En büyük 
avantajı ise iyileştirilmiş iş çevikliği ve talep üzerine ölçeklendirme yeteneğidir. Sistem bakımı ve kaynak sağlama kapasitesine 
daha az zaman harcayan Sopra Steria BT ekibinin daha üst düzey işletme projeleri için daha fazla zamanı olur.

VAKA ÇALIŞMASI

Daha hızlı değer 
elde etme

Uygulama ve hizmet 
dağıtımını hızlandırın

Basitleştirilmiş BT 
Değer katan çalışmalara 

odaklanabilmeleri için 
personel özgürlüğü

Bulut ekonomisi 
Sermaye yatırımı yoktur, 

fazla veya az kaynak 
sağlama riski daha 

düşüktür

Daha iyi kontrol 
Optimize performans, 

gecikme, risk ve maliyet

BT projelerinin 
dağıtılması için 

%75  

daha kısa  
süre5

BT personeli  
üretkenliğinde 

 %40  

artış5

%40'a  
kadar 

TCO tasarrufu5

%85 
oranında 
daha az plansız 

kesinti6

5  "HPE GreenLake'in toplam ekonomik etkisi: HPE GreenLake tarafından sağlanan ticari faydalar ve maliyet tasarrufları". 
HPE tarafından yaptırılan Forrester Total Economic Impact Çalışması, Haziran 2020.

6 "HPE GreenLake yönetim hizmetlerinin iş değeri". HPE sponsorluğunda IDC Teknik İncelemesi, Ocak 2020.
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HPE GREENLAKE ILE IKNA EDICI 
MÜŞTERI TEKLIFLERI OLUŞTURUN 
Rekabetçi bir pazarda öne çıkmak 
Bir hizmet sağlayıcısı olarak, son müşterileriniz BT 
hizmetlerini ve altyapılarını kendilerinden daha verimli ve 
daha uygun bir maliyete çalıştırabileceğinizi bildikleri için gelir 
elde edersiniz. Bugünün rekabetçi dünyasında, hiper ölçekli 
bulut sağlayıcılarının bulut teklifleri kadar ölçeklenebilir, esnek 
ve fiyat açısından rekabetçi hizmetler sağlayabileceğinizi 
göstermek de önemlidir. 

HPE GreenLake ile tüketime dayalı BT'ye geçerek müşteri 
deneyiminizi iyileştirebilir ve değerli bir rekabet avantajı 
elde edebilirsiniz. Bu platform, müşterilerinizin gelişen 
ihtiyaçlarına uygun katma değerli hizmetleri ve çözümleri 
hızla geliştirmenize ve inovasyon sergilemenize olanak tanır. 
Daha da önemlisi, bunu son müşterilerinizin kabul edeceği bir 
fiyatta yapmanıza izin verir.

HPE GreenLake'in, hizmet olarak 
sunum ve bulut tekliflerinizi 
farklılaştırmanıza yardımcı olmak  
için kullandığı dört yol 

Gizli maliyetler yok  
Daha fazla kaynak kullandığınızda fiyatın daha iyi 
olduğu tek model HPE GreenLake'tir. Tasarruflarınızı 
müşterilerinize aktarabilir veya işiniz büyüdükçe daha 
fazla kâr elde edebilirsiniz. 

Çıkış maliyetleri yok  
HPE GreenLake'te veri taşımaya yönelik çıkış 
maliyetleri yoktur ve aşağı ölçekleme, yukarı ölçekleme 
kadar kolaydır.

Daha iyi müşteri deneyimi  
Karmaşık ortamlara sahip müşterilere hiper ölçekli 
rakiplerine kıyasla daha özelleştirilmiş ve kişisel bir 
deneyim sunabilirsiniz. 

Artırılmış uygunluk 
HPE GreenLake'te, ulusal veya sektöre özel veri 
bağımsızlığı yönergelerine yüksek uyum sağlayarak 
genel bulutun avantajlarını sunabilirsiniz.

Yeni Zelanda merkezli hizmet 
sağlayıcısı, daha büyük ve daha 
rekabetçi bir iş kuruyor
Revera Cloud Services ile birleşen CCL, Yeni 
Zelanda'nın en büyük BT yönetimi ve bulut 
hizmetleri sağlayıcılarından biri oldu. Birleşmiş 
şirket için yeni nesil bir bilgi işlem platformu 
oluşturmak istiyordu. CCL, bilgi işlem kaynaklarını 
daha iyi yönetmek için HPE GreenLake aracılığıyla 
HPE Synergy'yi satın aldı. 

CCL'de hizmet olarak altyapı (laaS)  
basitleştirme projesinin başkanı Evan 
Greenwood, "HPE GreenLake'in bir avantajı  
da kurulum hizmeti almamız." diyor. "Normalde, 
bir sunucu için ödeme yapıyoruz ve her şey 
bununla sınırlı kalıyor. Kutunun içinde bir  
sunucu alıyorsunuz ve sunucuyla baş başa 
kalıyorsunuz. HPE GreenLake'te ise temelde 
aynı parayı ödeyip kurulum hizmeti ve daha  
iyi bir destek alıyoruz."

VAKA ÇALIŞMASI

HPE GreenLake etkileşimli broşür
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HPE GREENLAKE IŞ BAŞINDA
Hizmet sağlayıcılar ne diyor? 
Halihazırda dünyadaki pek çok hizmet sağlayıcısı, kısıtlı olan iç kaynaklarını müşterileri için fark yaratan stratejik kaynaklara odaklarken ortamlarını optimize etmek için HPE GreenLake ile tüketime 
dayalı BT'ye geçiyor. Kendi sözlerinde de görülebileceği gibi, ileri görüşlü hizmet sağlayıcıların işlerini güçlendirmek ve geleceğe yönelik korumak için HPE GreenLake platformunu seçmesinin birçok 
nedeni var:

 

HPE GreenLake ile müşteri memnuniyetini 
artırabiliyoruz. Müşteri ihtiyaçlarına daha 
hızlı yanıt verip müşterilere daha çabuk 
değer sağlıyoruz. Sunucular ve depolama 
sürekli olarak HPE tarafından bakım gördüğü 
ve güncellendiği için işimizde daha az risk  
var. Üstelik kullandıkça ödeme finans modeli  
de hem Sopra Steria hem de müşterilerimiz 
için fayda sağlıyor. Bu herkes için kazançlı 
bir durum. 

İşimizi ve HPE GreenLake'in sağladığı 
teknolojiyi birleştiren deneyim 
müşterilerimiz için olağanüstü bir teklif 
sunuyor. Böylece, artık müşterilerimize 
dünya çapında ve daha temelinden bulut 
için geliştirilmiş yüksek düzeyde güvenli 
teknolojilere erişimi getiren özel ve genel 
bulut altyapısının en iyi olanaklarını 
sunabileceğiz. 

Geçmişte yaşadığımız en büyük sorun, 
büyük bir kapasite ön yatırımına sahip 
olmamızdı. Bu nedenle, müşterinin ölçeği 
küçültmesi gerektiğinde bu maliyetleri yine 
biz üstlenirdik. 
 
Şimdi ise HPE GreenLake ile, aylık kullanıma  
bağlı olan altyapı harcamalarımızdaki 
değişimi görüyoruz. Bu çok daha şeffaf  
ve esnek. 

© Copyright 2021 Hewlett Packard Enterprise Development LP. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Hewlett Packard Enterprise ürün ve hizmetlerine 
ilişkin yegane garantiler, söz konusu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek garanti verildiği şeklinde yorumlanmamalıdır. 
Hewlett Packard Enterprise, işbu belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
a00116695TRE, Eylül 2021

Sohbet

Doğru satın alma kararını verin.  
Satış öncesi uzmanlarımızla  

iletişime geçin.

E-posta Arama

Güncellemeleri alın

HPE GreenLake'in tüketime dayalı ekonomisiyle hizmet sağlayıcı işinizi daha akıllı hale getirin. 
Kurum içi bir çözümün kontrolü ile bulutun çevikliğini elde edin.

Sizin kadar esnek olan BT   ile işinizi nasıl hızlandıracağınızı öğrenmek için temsilcilerimizden 
biriyle iletişime geçin.

“ “ “

” ” ” Tor Neset, Teknolojiden Sorumlu Başkan, Sopra Steria

Bill Dawson, Wavenet CEO'su 

Daniele Palazzo, Operasyon Direktörü, LAKE Solutions
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HPE GreenLake etkileşimli broşür

http://www.hpe.com/info/getupdated
https://www.hpe.com/global/hpechat/index.html?jumpid=Collaterals_a00116695TRE
https://www.hpe.com/tr/tr/contact-hpe.html
mailto:contactsales@hpe.com
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