Netwerken vormen de toekomst van elk
bedrijf. Lees de feiten en ga aan de slag.
Nieuwe generaties brengen nieuwe technologie en nieuwe manieren
van werken en zaken doen met zich mee.

75%
van de totale
beroepsbevolking zal
in 2030 uit millennials
bestaan. 1

Millennials zijn geboren in een andere wereld dan die van de huidige
bedrijven en zij verwachten op elk moment met ieder device verbinding
te kunnen maken. 2

61%
van de werknemers
werkt tenminste
een deel van de tijd
buiten kantoor.

3+ apparaten gebruikt
een werknemer dagelijks
om te werken

De diversiteit aan devices
is het grootst in Europa,
Midden Oosten en Afrika

Het aantal devices
dat wordt beheerd
in ondernemingen is
toegenomen 72% tussen
2014 en 2015

Kleine bedrijven staan ook voor de uitdaging om een betere
netwerkinfrastructuur in hun omgeving te creëren, zodat ze kunnen
groeien. Het ondersteunen van een breed scala aan devices en het
verbeteren van het netwerk hebben de hoogste prioriteit.

#1
63%

Strategisch IT-probleem
in het MKB: Verbeteren
van de netwerkprestaties
en connectiviteit. 3
Kleine bedrijven
(met minder dan 50
werknemers) zijn vaker
geneigd (63%) om BYOD
toe te staan. 4

Sinds de overname van Aruba kunnen HPE netwerkproducten nog
beter voorzien in de behoeften van kleine bedrijven, met technologie op
maat die zorgt voor flexibiliteit, productiviteit en kostenbesparingen.
HPE Networking helpt
Transformatie in een
hybride onderneming:

Hogere productiviteit:

• HPE Aruba Instant is tienmaal
sneller sneller dan concurrenten bij
hoge dichtheid
• HPE switches bieden tot 10-GbE
verbindingen voor storage en
servers

• Maximaal 60 minuten
productiviteitswinst per werknemer
per dag
• Stijging van de winst met tot $2400
per persoon per jaar

HPE Office Connect en Mobility First netwerkproducten bieden switches,
draadloze technologie en routers die geschikt zijn voor moderne bedrijven.
Onsite of een ontwikkeld open-air netwerk. Een eerste oplossing of een
netwerkuitbreiding om uw groei te ondersteunen. Wat uw behoeften ook
zijn, HPE heeft scherp geprijsde aanbiedingen om uw bedrijf verder te
helpen.

Meer informatie: jrit-offers.ext.hpe.com
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