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Tien manieren waarmee Pure’s 
Flash Solution u helpt bij uw succes

Bespaar 30%1

Dit is hoeveel u ten opzichte van de concurrentie 
in TCO kunt besparen door het voorkomen van 
nieuwe aankoop van opslag met Pure Storage®.  En 
de besparingen worden alleen maar groter (zie #8). 
Geen kleine lettertjes, geen asterisks nodig.

Geen migraties van gegevens 
meer
Als u upgrades nodig hebt, werken wij om uw 
gegevens heen. Er is geen geplande downtijd 
voorzien. Eenmaal implementeren, upgrade op z’n 
plaats - software of hardware (of beide) 

Gemoedsrust
SaaS-achtige abonnementen, gesteund door Pure’s 
alom bekende Evergreen™ oplossing, houden in 
dat er geen verborgen kosten zijn die uw budget 
saboteren. Ontvang modulaire, softwarematige 
architectuur, legitieme Right Size en Love-Your-
Storage garanties en proactieve ondersteuning. En 
Pure’s FlashArray staat overigens op zes negens, 
inclusief upgrades.

Minder vol
Bekijk de fysieke ruimte die de opslag in uw 
datacenter in beslag neemt. Met Pure zet u ten 
minste tweemaal zoveel gegevens in dezelfde 
ruimte—en tot wel 15 keer zoveel gegevens in 
vergelijking met een traditionele schijf.

Ontwikkeld voor NVMe
Vergeet de afwegingen en compromissen van 
traditionele opslag. Het volledige productenaanbod 
van Pure is op basis van NVMe. U beschikt sneller 
en gemakkelijker over de laatste technologie, en 
zonder onderbrekingen.

Geen nieuwe aankoop van 
opslag
Pure’s Evergreen programma is als geen ander 
in het aanbieden van inclusieve en on-demand 
upgrades van besturingssystemen met volledig 
krediet voor het inruilen van hardware. U krijgt zelfs 
krediet wanneer u het oude Flash omwisselt voor 
nieuwere versies met hogere dichtheid.

Geen onaangename 
verrassingen
Houdt u er niet van wanneer de onderhoudskosten 
plotseling stijgen? Wat u met Pure in het eerste 
jaar betaalt, betaalt u ook over 10 jaar als u een 
actief Evergreen-abonnement hebt. De speciale 
ondersteuning van Pure wordt benijd door de hele 
industrie, evenals haar proactieve aanpak. Pure 
genereert namens haar klanten meer dan de helft 
van support tickets.

65% betere TCO2

Tel alle besparingen bij elkaar op: Geen nieuwe 
aankopen, geen migraties, lagere kosten voor het 
beheer en ruimte. Maak vervolgens een identieke 
vergelijking. De cijfers vertellen hun eigen verhaal. 
Het voordeel van Pure is duidelijk. 

De glimlachfactor
Pure’s Net Promoter Score (NPS) ligt ongeveer  
60 punten boven het branchegemiddelde 

Pure choice
Ontvang Pure’s portfolio als product of dienst, op 
locatie, gehost en in de publieke cloud. Ongeacht 
hoe het in uw hybride cloud leeft, is het verenigd 
met een reeks datadiensten van Pure en Pure1 en 
een Pure-abonnement als dienstverlening.

1  Voor 6 jaar op basis van acquisitiekosten en de besparingen door het overslaan van één verversing met behulp van Evergreen Gold.
2  Voor 6 jaar op basis van acquisitiekosten en de besparingen van ruimte, energie en koeling, personeelsbestand en de kosten voor verversing.
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