F5 start met pay-per-use voor Amazon Web Services
Jude F5, 2013-28-11

Per uur betalen en gratis testen van applicaties
Amsterdam 26 november 2013 – F5 Networks start een factuurmodel op uurbasis voor BIG IP Virtual Edition en
introduceert BIG IQ Cloud, een orchestration- en managementtool, in de Amazon Web Services (AWS) Marketplace.
Gebruikers kunnen dankzij de ﬂexibele facturatie hun infrastructuur voor applicatielevering en services makkelijker
uitbreiden of inkrimpen. Ze betalen enkel voor wat ze gebruiken, zodat de kosten geoptimaliseerd worden. Klanten
kunnen kiezen voor een pay-per-use model op uurbasis of een vast licentieabonnement afsluiten. Ter introductie kunnen
geïnteresseerden tijdelijk BIG-IP Local Trafﬁc Manager Virtual Edition via de AWS Marketplace gebruiken zonder
additionele kosten.
De BIG IQ orchestration- en managementtool wordt nu voor het eerst via de AWS Marketplace aangeboden. Dit gaat
gepaard met de eerste F5 Test Drive-demonstraties, waarin BIG IP-ondersteuning voor SharePoint-toepassingen
worden getoond. Op die manier zijn strategische applicatietesten uit te voeren zonder extra kosten.
Wim Zandee, pre-sales manager North & East EMEA bij F5 Networks: “Met de introductie van ﬂexibele facturatie en de
Test Drives maken we onze toepassingen toegankelijker voor bedrijven die meer ﬂexibiliteit in hun IT willen doorvoeren en
de total cost of ownership willen verlagen.”
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