
De voordelen voor VMware OEM via
Hewlett Packerd Enterprise

Hogere
Beloning
• HPE VMware SKU’s tellen mee voor Hewlett Packard Enterprise en 

VMware salestargets voor resellers

Betere
Omzetkansen
• Verdrievoudig omzet op elke serverdeal door bundeling met VMware 

OEM-software
• 50% van de nieuwe HPE ProLiant-servers wordt verkocht om VMware 

te draaien. Wat is uw bundelscore? (Als u geen VMware verkoopt, doet 
een ander het)

• VMware OEM-omzet telt mee voor VMware VPN-targets
• Verkoop VMware OEM zonder extra VMware- accreditaties 

Beste
Prijs
• HPE-licenties zijn in de Hewlett Packerd Enterprise prijslijst al scherp 

geprijsd en bieden mogelijkheden voor speciale prijzen over de hele 
infrastructuur-oplossing, op basis van één HPE-factuur

• HPE levert standaard 24/7 support, waar dat bij VMware standaard 
9x5 is. Een upgrade naar 24/7 is 20% duurder. Daarnaast heeft u bij 
HPE een contactpersoon voor zowel de hardware als VMware. 

Hoe verkopen we HPE VMware OEM-software?
 - Via HPE VMware OEM prijslijst
 - Met transactionele deals – van één licentie tot grote projecten
 - Altijd samen met gelijk aantal HPE ProLiant-servers
 - Met fysieke of elektronische licenties
 - 1, 3 of 5 jaar support

Waarom Hewlett Packard Enterprise en VMware?
 - Beiden toonaangevend en betrouwbaar, ook in de toekomst
 - Betere performance vanaf dag één
 - Diepere integratie voor vlekkeloze werking met VMware vSOM/ HPE 

Oneview
 - Gestandaardiseerde oplossingen voor soepele groei, integratie en evolutie
 - Innovatieve IT voor betere beheer en een lagere TCO
 - Single point of contact 24/7

Wat te doen?
 - Neem vandaag uw lopende projecten door en bundel 

VMware-software met elke deal
 - Loop geen ELA’s mis- registreer kansen
 - Werk samen met Hewlett Packard Enterprise accountteam voor 

dealondersteuning
 - Zorg dat u voorbereid bij uw klant bent en documentatie over VMware bij 

u heeft

Verdrievoudig de waarde van uw
Hewlett Packard Enterprise serverdeals

Bestverkopende
VMware software in EMEA:

vSphere Ent Plus

Bestverkopende
rackserver in EMEA:
HPE ProLiant DL380

Bijna drievoudige dealwaarde 
door bundeling VMware-software 
met DL380

€ 1.991,98

€ 5.498,00
+
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Weetje

50% van nieuwe
HPE Servers draait VMware
(van MKB tot Enterprise)

Minder dan 10% van HPE 
Servers wordt verkocht 
met VMware OEM

10%

omzet

Hewlett Packard Enterprise en VMware 
samen beter!
Sales cheatsheet voor HPE Channel Partners

Meer weten? Vraag uw HPE Business Partner Manager, distributeur of klik hier © Copyright 2017 Hewlett Packard Enterprise 

http://h22168.www2.hpe.com/us/en/partners/vmware/
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Bundel meer Verkoop oplossingen
Bundel VMware
licenties met elke deal:
• VMware vSphere

Verkoop Flex-Bundles aan MKB:
• Essential Core Tower
• Essential Core Rack
• Scalable Core Rack

Vergrootdeal met waarde 
toevoegende software:
• vSOM
• vCenter
• vCOPS
• VMware View

Verkoop HPE Converged Systems
aan MKB en Enterprise:
• Meerjarige support
• Installatie & start-up
• Opleidingsdiensten

Eenvoud bij aanschaf, inzet, beheer, support en upgrades

Breid bundel uit
met HPE Services:
• Meerjarige support
• Installatie & start-up
• Opleidingsdiensten

Kijk naar de bedrijfsdoelen van de klant; zo 
voert u bredere en effectievere gesprekken, 
waarbij bundelen veel makkelijker wordt

Samen kunnen Hewlett Packard Enter-
prise en VMware klanten direct de best 
mogelijke startpositie geven, voor nu en 
in de toekomst

Het hele VMware-portfolio:
van eindgebruiker tot en met 
het Software Defined Datacenter 
en cloudcomputing

1-, 3- of 5-jarige
supportbundels

Fysieke of
elektronische licenties

Met HPE SKU’s kunnen klanten kiezen uit:Verkoop oplossingen, geen dozen Route naar automatisering

#1#1 #1x86 vendor voor
virtualisatie1

Best gekwalificeerde server-
en storagemodellen voor VMware2

VMmark benchmarkscore 
voor VMware4

Waarom Hewlett Packard Enterprise?

Hewlett Packard Enterprise en VMware 
samen beter!
Wat verkoop ik vandaag?

http://h22168.www2.hpe.com/us/en/partners/vmware/

