
Wyzwanie biznesowe
Klient chciał zamknąć zbędne centra danych i przenieść 
sprzęt, aby zredukować koszty. Szukał rozwiązania do 
wycofywania sprzętu z eksploatacji, które spełniałoby 
następujące wymagania:

• wszystkie zamknięcia będą zgodne z wymaganiami 
regulacyjnymi oraz wszystkie dane zostaną zniszczone 
przed wyjściem zasobu z zakładu;

• odzyskanie możliwie dużej wartości z demontowanego 
i usuwanego sprzętu;

• ponowna alokacja sprzętu oraz restrukturyzacja centrów 
w ciągu trzech lat.

Rozwiązanie Ingram Micro
Wykorzystaliśmy naszą ekspercką wiedzę w zakresie 
projektów związanych z wycofywaniem centrów danych 
i zapewniliśmy doświadczone zespoły we wszystkich 
lokalizacjach klienta, które zajęły się następującymi kwestiami:

• odinstalowanie całego sprzętu;

• wymazywanie danych ze wszystkich serwerów na miejscu;

• pakowanie i bezpieczny transport serwerów do 
najbliższego centrum przetwarzania.

Po odebraniu serwerów w jednym z naszych centrów 
przetwarzania oceniliśmy każdy zasób z uwzględnieniem 
potrzeb klienta w zakresie ponownego wdrożenia oraz 
wartości w przypadku odsprzedaży:

• poddaliśmy renowacji serwery przedstawiające wartość 
rezydualną, a następnie ponownie wdrożyliśmy je do 
działania lub skierowaliśmy do odpowiednich kanałów 
odsprzedaży, aby zapewnić możliwie najlepszy zwrot 
finansowy dla klienta;

• zdemontowaliśmy serwery, które zakończyły swój cykl 
życia, zgodnie ze standardami e-Stewards, a następnie 
przekazaliśmy wszystkie materiały do recyklingu.

Dlaczego klient wybrał Ingram Micro ITAD?
Klient wybrał nas w związku z naszą możliwością szybkiej 
mobilizacji zespołów przeprowadzających demontaż 
w zakładach klienta w całym kraju, wymazywania dysków 
twardych na miejscu oraz spełniania indywidualnych 
ograniczeń czasowych dla danych lokalizacji. Ponadto klient 
docenił naszą wiedzę ekspercką z zakresu odsprzedaży 
sprzętu z centrów danych oraz nasze możliwości 
związane z zarządzaniem programem, śledzeniem działań 
i raportowaniem, dzięki którym klient uzyskał ciągły wgląd 
w postępy i rezultaty projektu.

Wycofywanie 
centrów danych 
z eksploatacji 
Klient
Ogólnokrajowa instytucja finansowa z wieloma centrami danych.

Kluczowe  
korzyści  
związane 
z rozwiązaniem 

Usługi związane z wycofywaniem sprzętu 
z eksploatacji oraz konsolidacją zapewniane 
na miejscu w ponad 85 lokalizacjach.

Demontaż, naprawa i ponowne wdrożenie 
ponad 75 000 serwerów.

Wyczyszczenie ponad 150 000 dysków twardych 
na miejscu, w wielu zakładach klienta.

Oszczędności dla klienta na poziomie 
ponad 30 mln USD w związku z renowacją 
i ponownym wdrożeniem zasobów.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę ingrammicroservices.com/itad


