Ušetřete 25 % při upgradu vSphere na
vSphere with Operations Management
VMware vSphere® with Operations Management™ je nejdůvěryhodnější
virtualizační platformou s důležitými provozními vylepšeními v oblasti
monitorování výkonu a správy kapacit. Platforma je určena pro podniky
všech velikostí a umožňuje jim:
•	spouštět aplikace s vysokou úrovní výkonu a maximalizovat úspory na hardwaru
prostřednictvím většího využití kapacity a stupňů konsolidace,
•	získat přehled o virtuálních prostředích,
•	proaktivně identifikovat a vyřešit průběžně se objevující problémy s výkonem,
•	optimalizovat využití zdrojů prostřednictvím jednotné konzole.

Kromě dalších výhod z využití řešení VMware vSphere® dosahují zákazníci v průměru obrovských úspor: 36% snížení výpadků
aplikací, 30% zvýšení úspor na hardwaru a 26% pokles času stráveného řešením problémů1.
Tuto nabídku upgradu vSphere with Operations Management můžete využít od 1. srpna 2014 do 29. prosince 2014,
23:59 tichomořského času (PST).
Další informace o této nabídce najdete na webu: http://www.vmware.com/go/vsom-upgrade-promo-2014

Smluvní podmínky
•	Upgradujte produkt vSphere Standard, Enterprise nebo Enterprise Plus na stejnou nebo vyšší verzi platformy vSphere with
Operations Management a získejte 25% slevu z katalogové ceny.
•	Nabídka je platná od 1. srpna 2014 do 29. prosince 2014, 23:59 tichomořského času (PST).
•	Nárok na nabídku mají zákazníci, kteří zakoupili produkt vSphere Standard, Enterprise nebo Enterprise Plus před 1. srpnem 2014 a mají
uzavřenou platnou smlouvu o podpoře a odběru (SnS).
•	Produkty mohou být zakoupeny od distribučního partnera autorizovaného společností VMware nebo přímo od společnosti VMware.
•	Tuto nabídku mohou využít všichni koncoví zákazníci z komerční oblasti, akademické sféry nebo státní správy, kteří příslušnou
skladovou položku SKU objednají prostřednictvím distribučního partnera autorizovaného společností VMware nebo přímo od
společnosti VMware. Na nabídku mají nárok také zákazníci s produkty zakoupenými od výrobců OEM.
•	Na produkty této nabídky se nevztahují slevy v rámci programů VMware Volume Purchasing Program (VPP) a VMware Transactional
Purchasing Program (TPP), ale získané body se do těchto programů započítávají.
•	U všech licencí v rámci nabídky je vyžadována smlouva SnS. Na smlouvu SnS uzavřenou se společností VMware se neposkytují slevy.
•	Tuto nabídku nelze kombinovat s žádnými jinými nabídkami nebo slevami.
• Společnost VMware si vyhrazuje právo kdykoli tuto nabídku změnit nebo zrušit.

1 Management Insights. „Podle výsledků studie dosahují podniky díky sadě VMware vCenter Operations Management Suite významných provozních a obchodních výhod,“ 2014.
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