
Kies voor IT-vernieuwing én bespaar kosten met  
Buy & SpaceHub-back. Neem contact op met onze experts  

voor een analyse van uw behoeften en advies over de mogelijkheden 
voor uw organisatie. 

 

Uw legacy infrastructuur infrastructuur transformeren naar  
een state of the art IT-infrastructuur?

Nieuwste technologie,  

meer innovatie en minder kosten!

Ontdek PQR Buy & SpaceHub-back

Contact

Hoe oud is uw IT-infrastructuur? De kans is groot dat u deze vraag 

niet eenduidig kunt beantwoorden. De levensduur van uw  

IT-infrastructuur is door uitbereiding en vervanging niet 

overeenkomstig en zit daarom vast in verschillende afschrijvings-

modellen en periodes. Op zich vormt dit geen probleem, maar in 

werkelijkheid loopt u steeds achter de feiten aan. Een totale 

vernieuwing blijft uit en dat weerhoudt u ervan om voluit voor  

de (hybride) cloud, nieuwe technologieën of een state-of-the-art  

IT-infrastructuur te gaan.  

 

Met PQR Buy & SpaceHub-back - een nieuw aspect van SpaceHub 

Flexible Capacity - kiest u niet langer voor een of-ofverhaal, maar 

voor een en-enverhaal. En dat ongeacht in welk afschrijvings-

stadium uw huidige infrastructuur zich bevindt.

Wij nemen uw bestaande IT over en bieden u een hybride  

IT-omgeving op basis van de nieuwste HPE-hardware voor een vast 

bedrag per maand in ruil. Op die manier krijgt u niet alleen de kans 

om uw IT te moderniseren en zorgeloos in te zetten op de 

nieuwste technologieën, maar ontzorgt u ook uw IT-team. Op die 

manier kunnen zij de tijd, die ze anders aan beheer besteden, 

inzetten voor innovatie. Een win-winsituatie dus.  

 

PQR Buy & SpaceHub-back heeft duidelijke voordelen, maar we 

zijn er ons ook van bewust dat het vragen kan oproepen. Om u zo 

goed mogelijk van dienst te zijn, bieden we u daarom inzicht in de 

meeste gestelde vragen die we in relatie tot Buy & SpaceHub-back 

ontvingen. Op die manier weet u wat er speelt op de markt en 

kunt u vervolgens een onderbouwde keuze maken.  
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PQR. Rustmakers in IT.
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Hoeveel kan ik besparen met PQR Buy & SpaceHub-back?  

Met Buy & SpaceHub-back transformeert u uw IT met een flexibel pay-per-use 

model en kunt u uw operationele kosten tot wel 60% verlagen. Dit door een 

waardeberekening op en vervanging van uw huidige IT-omgeving, de 

implementatie van de nieuwste HPE-hardware en een hybride as-a-Service IT-

omgeving. Het resultaat is een volledig nieuwe IaaS-omgeving, tegen 

voorspelbare maandelijkse kosten met rust in beheer. 

Wat gebeurt er met de restwaarde van mijn  
niet-afgeschreven hardware?  

Door de restwaarde van de niet-afgeschreven hardware te bepalen en de impact 

ervan op te nemen in de maandelijkse kosten, is de impact op de financiën 

beperkt. Uw overgenomen hardware krijgt na ‘sweeping’ een tweede leven of 

wordt duurzaam afgevoerd. 

Moet mijn originele IT-Infrastructuur HPE-based zijn? 

De hardware die we overnemen, kan van elk merk zijn. In ruil daarvoor wordt de 

nieuwste HPE-hardware geïnstalleerd en vervolgens afgenomen als Infrastructure 

as a Service. Hierdoor beschikt uw organisatie over een hybride hardwaremodel, 

waarbij de dienst-verlening en flexibiliteit vergelijkbaar is met die in de cloud, maar 

wel met on-premises infrastructuur. Een dienstverlening die van ons de naam 

SpaceHub Flexible Capacity kreeg. 

Wat is SpaceHub Flexible Capacity?  

Veel organisaties kijken naar de public cloud voor meer flexibiliteit, snelle 

schaalbaarheid en voor een aantrekkelijker kostenmodel. Een cloudomgeving is 

ondanks die voordelen niet altijd de beste oplossing. Er zijn soms belangrijke 

redenen om bepaalde workloads, zoals legacy applicaties en gevoelige data, toch 

in een on-premises datacenter te houden. Met SpaceHub Flexible Capacity 

brengen we een belangrijk deel van de cloudervaring naar uw on-premises 

datacenter. Zo geniet u van alle voordelen van de cloud. Zelfs met workloads die 

er minder geschikt voor zijn. 

Hoe verloopt het beheer van deze oplossing?  

Een belangrijk element van SpaceHub Flexible Capacity is dat het dagelijks 

beheer wordt ondergebracht bij de PQR Servicedesk, in samenwerking met HPE 

Datacenter Care. PQR begeleidt u in uw public cloud journey en vindt de juiste 

mix in hybrid IT. Onze consultants doen de sizing en brengen advies uit over de 

juiste samenstelling van uw nieuwe IT-omgeving, die gebruik maakt van publieke 

cloud, on-premises en private cloud. Op deze manier haalt u extra kennis in huis 

en ontzorgt u uw IT-team zodat zij meer tijd hebben voor innovatie. 

Wanneer is PQR Buy & SpaceHub-back  
interessant voor mij?  

Worstelt u met de vraag hoe u de vernieuwing en groei in uw IT-infrastructuur 

gaat organiseren? Houden de verschillende afschrijvingsmodellen en -periodes 

van uw IT-omgeving u tegen om voluit voor vernieuwing te kiezen? Wilt u een 

flexibele IT-omgeving, maar is de hardware nog niet afgeschreven? Met het 

unieke Buy & SpaceHub-back-model maken we de overstap naar de cloud 

eenvoudiger én creëren we een laagdrempelige financiële instap. 


