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Blade-leveranciers
bestormen

mkb-markt

Wie over blades praat, denkt al snel aan HP. Het
concern timmert hard aan de weg met nieuwe
bladeproducten, onlangs weer speciaal voor de
midmarket. Hoewel HP veruit marktleider is, laat
ook de concurrentie zich niet onbetuigd. Onder
meer Sun en IBM hebben voor het midmarket
segment nieuwe oplossingen op bladegebied.
Door: Martijn Kregting
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Shorty in het kort
Dezelfde functionaliteit, maar dan de helft kleiner dan zijn enter
prise-broer: Shorty. Deze c3000 blade system enclosure van HP moet
voor het mkb dezelfde datacenterfunctionaliteit binnen bereik bren
gen als de c7000 dat sinds anderhalf jaar doet voor grote onderne
mingen en datacentra.
Shorty is de helft zo groot als de c7000, met ruimte voor maximaal
acht blade racks. Doelgroep van de nieuwe blade ‘form factor’: de
midmarket, bijkantoren en afzonderlijke winkels van grotere onder
nemingen. Zijn bestaansrecht: hij is goedkoper in gebruik dan de tra
ditionele standard industry servers. Hij is makkelijker hanteerbaar
(bijna geen kabels, een reeks managementtools), dus veel minder ITbeheer. En over het beheer en onderhoud hoef je je als middelgrote
onderneming ook niet druk te maken, want daarvoor biedt HP voor
het mkb aangepaste care packs.
Alle functionaliteiten van Shorty zijn gelijk aan die van de C7000.
Nieuw is alles wat eromheen gelanceerd is, waaronder de nieuwe
storage blade StorageWorks all-in-one SB600c en een nieuwe tape

Blades veranderen economics IT

blade. Die nieuwe storage blade past ook in de c7000 en vormt een
soort aanzet tot een all-in-one: een blade-infrastructuur met servers
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<Advertentie>

in sales en technische kennis en
daarnaast verkoopgerichte activiteiten zoals Direct Marketing
acties, beschikbare DMs, advertenties, incentives maar ook acties

In deze relatief jonge
markt zeggen cijfers ook
niet zoveel.
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“Virtualisatie en consolidatie vor-

AMD-, Intel- of UltraSPARC-proces-
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Marktaandeel HP
HP zelf zegt ruim 70 pro
cent van de Nederlandse
blade-markt in handen te hebben.

breid met een 2-socket blade-oplossing met name voor de midmarket,

‘Alleen voordelen’

IDC-cijfers over het tweede kwar
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vergelijkbare prijzen.”
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Na de drie nieuwe blade-pro-

Canninga onderstreept deze

SUN: 1%

