HP Accelerated Migration
Suporta transformação legada e a implementação de uma
estratégia de atualização de tecnologia permanente

HP Financial Services ajuda seus
clientes a encontrar novas formas
de planejar, adquirir, consumir e
adaptar a tecnologia necessária para a
transformação do local de trabalho.

HP Accelerated Migration
O custo associado à manutenção da tecnologia em uso está impedindo sua capacidade de
inovar e melhorar a produtividade? Com HP Accelerated Migration, sua empresa pode atender à
necessidade de tecnologia eficiente e ágil que possibilita que os funcionários trabalhem como,
onde e quando quiserem.1
A HP Financial Services trabalha com você para alinhar suas metas financeiras e comerciais,
agilizando sua transição de tecnologia para atingir seus objetivos de negócios.

Benefícios
Aceleração da sua solução de TI para inovação de negócios
Oportunidade de começar um ciclo de atualização de tecnologia
Retirada programada da tecnologia em uso
Injeção imediata de capital que pode ser investido em inovação

Como isso funciona?
1 Entre em contato com o especialista da HP Financial Services para avaliar suas
necessidades de TI
2 Converta equipamentos de TI de propriedade para um modelo de consumo flexível
3 Estabeleça ciclos de renovação de TI para começar sua migração de tecnologia
Acesse nosso site
hp.com/hpfinancialservices
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Entre em contato com o representante da HP Financial Services para obter mais
detalhes e ajuda.
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