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Vi levererar hårdvaran, VMware och kunnandet 



X-Large – Paketets fördelar!
Helhetslösning – Paketet innehåller allt som behövs för att komma i drift•	
Kundnöjdhet – Komplett lösning minimerar antalet framtida driftstörningar•	
Enkelhet – Paketet säkerställer att alla nödvändiga komponenter finns med•	
Priset – Lösningen är kraftigt rabatterad och erbjuds till ett fast pris för alla delar•	

Komplett nyckelfärdigt paket med servers 
och VMware för det större företaget
– HP erbjuder ett enkelt, färdigkonfigurerat paket för virtuali-
sering till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Det riktar sig till 
stora företag med stort kapacitetsbehov. Med HP virtualiser-
ingslösning får ni en driftklar virtualiserad servermiljö med 
extern lagringsmedia. Paketet ser till att miljön är anpassad 
och driftklar efter era önskemål.

Lösningen är framtagen för att vara dynamisk och ger 
möjlighet för specifika önskemål och framtida växt.

I erbjudandet ingår förutom HPs marknadsledande hård-
vara även en nyckelfärdig leverans, som säkerställer att 
miljön är helt anpassad efter era unika affärsbehov och för 
att säkerställa den framtida driften.

Vad ingår?

HP Bladesystem C7000•	
Fyra stycken BL460C bladservers•	
Fyra stycken VMware ESX Enterprise licenser•	
EVA 6400 inklusive Command View•	

Behörig ÅF
Kampanjen kan endast beställas av HP Sverige aukto-
riserade återförsäljare. 

Prissättning
Kontakta din återförsäljare för pris.

Kontaktinformation
Kampanjansvarig

Marcus Bäckrud
Direkt: 08- 524 958 15

Mobil: 076-859 5815
Mail: marcus.backrud@hp.com 

Installation och Startup tjänster för alla kompo-•	
nenter (HW och SW)
Virtualiseringsförstudie•	
Kunskapsöverföring•	
VMware VirtualCenter Mgt SW Licens•	
3•	  års 24 x 7 support på allt som ingår i erbjudandet

Kontakta er återförsäljare för mer information.

Giltighetstid
Fr.o.m 2009-05-01 tillsvidare. Detta är version 1.3 och 
HP förbehåller sig rätten att uppdatera detta paket med 
nya produkter, tjänster och priser med hänsyn tagen till 
marknadens behov och eventuella förändringar i HPs 
produkt och tjänsteportfölj.

Begränsningar
Kampanjerbjudandet säljs i sin helhet.
Kampanjen kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Läs mer om HPs lösningar 
och tjänster på:

»www.hp.se/hyper-v


