VERNOSTNÝ PROGRAM
Portfólio produktov Dell EMC v oblasti midrange storage,
ktoré sa skladá z radov Dell EMC Unity a SC Series,
ponúka bezkonkurenčnú hodnotu vďaka svojim
moderným a veľmi efektívnym produktom.

Väčšina výhod programu je pre vás k dispozícii bez
ďalších nutných nákladov na nákup zmluvnej podpory.
Daný program plánuje spoločnosť Dell EMC v priebehu
času ďalej rozširovať - a to je ďalší dôvod, prečo Vám
diskové úložiská Dell EMC danej kategórie poskytujú
najvyššiu hodnotu pre vaše investície.

Vernostný program spoločnosti Dell EMC Future
Proof zameraný na diskové úložiská z vyššie uvedených
radov, vám poskytne ďalší kľud, zaručenú spokojnosť a
ochranu investícií pre budúce technologické zmeny.

Většina výhod programu je pro vás k dispozici bez
3
dalších nutných nákladů
na nákup smluvní podpory.
YEAR

4:1

Daný program plánuje
společnost Dell EMC v průběhu GUARANTEE
SATISFACTION
GUARANTEE
času dále rozšiřovat - a to je další důvod, proč Vám
disková úložiště Dell EMC dané kategorie poskytují
Záruka spokojnosti
Záruka efektivity
nejvyšší hodnotu pro vaše investice.

3 roky

Dell EMC vám garantuje 3 roky
spokojnosti, zatiaľ čo konkurenti
väčšinou ponúkajú iba 30 dní. (1)

All-Flash úložiska 4:1

Získate najmenej 4-násobnú
efektívnu pamäťovú kapacitu vami
zakúpenej fyzickej kapacity. (2)

INVESTMENT
PROTECTION

NEVER-WORRY

Bezproblémová
migrácia dát
Presun dát je vždy veľmi ľahký
pomocou vstavaných nástrojov
pre migráciu dát.

ALL-INCLUSIVE

BUILT-IN

Ochrana investícií
do hardwaru

Všetok potrebný software
„all-inclusive“

Vstavaný Virtustream
Storage Cloud

Zákazníci získavajú kredit pre nákup
akéhokoľvek nového produktu v rámci
portfólia Dell EMC či flexibilný kredit
pre upgrade radičov. (3)

Úložiská Dell EMC sa dodávajú
s potrebným software pre ukladanie,
správu a ochranu dát bez ďalších
nutných nákupov licencií. (4)

Zákazníci môžu automaticky
ukladať „snapshots“ a „tier files“
do cloudu bez kapacitných nákladov
po dobu jedného roku. (5)

(1)

Platí pre zákazníkov so zakúpenou 3-ročnou zmluvou ProSupport. Akákoľvek náhrada zmluvy by bola skrátená pomernou časťou. Spokojnosť vychádza
zo zhody produktov so špecifikáciami produktu.

(2)

Systém musí byť nastavený podľa osvedčených postupov; zmluva o účinnosti 4:1 Flash Storage musí byť pred zakúpením podpísaná.

(3)

Podľa podmienok zmluvného trade-in programu Dell EMC.

(4)

Zahŕňa všetok software potrebný pre ukladanie, presun a správu dát.

(5)

Platí len pre radu Unity, kapacita voľného cloudového úložiska je obmedzená na 20% kapacity zakúpenej storage kapacity.

