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Azure Arc en Dell APEX Data Storage Services Block 
Hybrid cloud blijft bestaan en met Dell APEX Data Storage Services Block en Microsoft dataservices 
met Azure Arc wordt het beheren van Microsoft SQL Server in een hybride wereld nog eenvoudiger. 

 
 

Tegenwoordig worden data gemaakt, verwerkt en opgeslagen op de locatie 
zelf, in beveiligde colocatiefaciliteiten, bij de edge en in meerdere 
cloudomgevingen. Omdat organisaties op al deze locaties gebruik willen 
maken van data en applicaties, wordt het beheer snel ingewikkeld. Om 
succesvol te zijn in deze hybride cloudwereld wenden organisaties zich 
steeds meer tot een cloud native benadering, waarbij gebruik wordt gemaakt 
van Kubernetes-indelingssoftware om gecontaineriseerde applicaties te 
implementeren, beheren en schalen. 

 
Microsoft SQL Server omarmt Kubernetes-clusters in public en private 
clouds, en nu kunnen bedrijven met Microsoft Azure Arc dataservices een 
uniforme Microsoft SQL Server-omgeving maken, allemaal binnen hetzelfde 
beheergebied. Dit wordt gedaan door Azure-dataservices uit te breiden naar 
on-premise, colocatie, edge en public clouds met behulp van Kubernetes op 
de infrastructuur van uw keuze. 

 
In veel on-premise SQL Server-implementaties zijn databases verspreid over 
meerdere versies van SQL en een silo-infrastructuur, wat leidt tot hogere 
kosten, lagere productiviteit en gemiste serviceniveaus. Met dataservices met 
Azure Arc kunnen de DBA('s) veelgebruikte tools zoals Azure Data Studio 
benutten om alle data-assets te beheren die zijn geïmplementeerd met Azure 
Arc. Dit biedt één weergave van alle databases, ongeacht de locatie, en stelt 
Kubernetes API's in staat om de onderliggende infrastructuurcapaciteit en -
status te analyseren om operationele inzichten te verkrijgen. 

 

 
Dell APEX Data Storage Service Block vereenvoudigt het aankoop-, 
implementatie- en onderhoudsproces van de storage-infrastructuur, waardoor 
de zakelijke ingebruikname van dataservices met Azure Arc wordt versneld. 
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“In 2024 zal meer dan 50% van de 
nieuw geïmplementeerde 

storagecapaciteit as-a-Service of op 
abonnementsbasis worden verkocht, 
tegenover minder dan 15% in 2020.”1 

-Gartner 

"In 2025 financiert 60% van de 
ondernemingen LOB- en IT-

projecten via OpEx-budgetten, 
waarbij wordt afgestemd op de 
wijze waarop leveranciers hun 

services leveren met een focus op 
resultaten die worden bepaald door 

SLA's en KPI's."2 
-IDC 
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SQL Server Managed Instance: Azure SQL Data Service op Dell Infrastructure 
 

Dataservices met Azure Arc omvatten PostreSQL HyperScale en SQL Server Managed Instance (SQL MI) die 
een on-premise versie van SQL bieden die ook kan worden geïmplementeerd op de gevalideerde infrastructuur 
van Dell Technologies. Met SQL MI blijven databases altijd up-to-date met de huidige versie van SQL. 
Configureer patches en upgrades gewoon via policy om ervoor te zorgen dat deze plaatsvinden zonder downtime 
voor applicaties. Geen migraties meer, geen upgrades meer, geen einde van support meer, alles is altijd actueel. 

 
Microsoft brengt de voordelen van de cloud naar de on-premise omgeving door met Kubernetes te zorgen 
voor automatisering op schaal, een hoge beschikbaarheid en flexibele schaling. Dell APEX Data Storage 
Services Block levert de gevalideerde storagebasis die vereist is. Storage is altijd een essentieel onderdeel 
geweest van alle op SQL Server gebaseerde applicatie- en storageoplossingen van Dell Technologies en 
hebben een bewezen geschiedenis van prestaties, beschikbaarheid en flexibiliteit. 

 

 

Als u probeert geen extra technische schuld te creëren door verder te investeren in reeds verouderde architectuur, 
leidt dit waarschijnlijk tot over- en/of onderprovisioning. Overprovisioning wordt over het algemeen gedaan om 
risico's te voorkomen, maar ondanks de beste inspanningen kunt u nog steeds worden blootgesteld aan risico's in 
verband met onderprovisioning. Dit leidt ertoe dat bestaande IT-medewerkers zich richten op vervelendere taken in 
plaats van op bedrijfsdoelen die echte waarde leveren voor het bedrijf. Met Dell APEX Data Storage Services 
elimineert u de kosten van overprovisioning, waardoor de storagekosten met maar liefst 45% worden verlaagd.4 

 

Snelle implementatie van Storage as-a-Service voor een snellere time-to-value 
Aan de slag gaan met Dell APEX Data Storage Services Block is eenvoudig en wordt gedefinieerd door de volgende 
belangrijke serviceparameters: 

• Dataservice: Block (opties voor bestands- of back-updoelopties ook beschikbaar) 
• Beheer: beheerd door Dell of beheerd door de klant 
• Locatie: datacenter van de klant of door Dell beheerde colocatiefaciliteit5 
• Basiscapaciteit: minimale hoeveelheid toegekende capaciteit 
• Prestatieniveau: drie niveaus op basis van IOPS/doorvoer om uit te kiezen 
• Termijn: kies uit één of drie jaar 

Dell werkt met u samen om ervoor te zorgen dat is voldaan aan de juiste vereisten voor de infrastructuur en de 
implementatie binnen maximaal 14 dagen is afgerond.6 Hierdoor wordt de verantwoordelijkheid voor installatie, 
configuratie, bewaking en capaciteitsbeheer doorgeschoven naar Dell. Dit omvat ook software-updates, hardware-
upgrades en 24x7 proactieve support. 

 

Blok Geoptimaliseerde capaciteit Evenwichtig Geoptimaliseerde prestaties 

Omschrijving Prestaties met kostenoptimalisatie en een 
latentie van minder dan een milliseconde 

Evenwichtige prestaties bij latentie 
van sub-ms 

Hoogste prestaties bij latentie 
van sub-ms 

Leesprestaties 50 (MB/s per TB) 80 (MB/s per TB) 100 (MB/s per TB) 

Schrijfprestaties 8 (MB/s per TB) 12 (MB/s per TB) 20 (MB/s per TB) 

IOPS 700 (per TB) 1.100 (per TB) 1.800 (per TB) 

Min. Capaciteit 50 TB 50 TB 100 TB 
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Het verwijderen van datasilo's helpt de complexiteit van storage-provisioning en CapEx-uitgaven te verminderen, 
terwijl Dell APEX Data Storage Services deze complexiteit elimineert door over te schakelen naar een Storage 
as-a-Service-model. Hierdoor kan IT-personeel zich richten op resultaten, niet op infrastructuur. Hoewel er veel 
voordelen zijn voor de public cloud, zijn niet alle Microsoft SQL Server workloads perfect geschikt en worden de 
data of applicaties on-premises of in een aangrenzende colocatiefaciliteit in de cloud vaak efficiënter 
ondergebracht. Voorspelbare prijzen vormen de basis van het dell APEX Data Storage Services-aanbod, met een 
eenvoudig te begrijpen enkelvoudig tarief voor zowel basis- als on-demand gebruik. 

 
Het consolideren van SQL Server-databases lijkt lastig, maar de combinatie van dataservices met Azure Arc en 
Dell APEX Data Storage Services Block maakt dit voortaan overbodig. Wanneer nieuwe databases worden 
gemaakt, zorgt het gebruik van SQL Server Managed Instance ervoor dat de nieuwste functies en mogelijkheden 
van Azure beschikbaar zijn in uw private cloud. Naarmate applicaties worden gemigreerd of buiten gebruik 
worden gesteld, neemt de complexiteit van het beheer voor de DBA incrementeel af. 

 
Ongeacht wat de reden is voor uw moderniseringsinitiatief voor SQL Server, Dell APEX professionele services 
zijn er om u te helpen uw strategische visie waar te maken. Van het bepalen van uw moderniseringsroadmap tot 
het migreren, consolideren of upgraden, Dell beschikt over de juiste expertise en kennis om risico's te beperken 
en de waarde te bieden die het bedrijf verwacht van uw SQL Server-implementatie, met de snelheid en flexibiliteit 
die het bedrijf nodig heeft. Wat Dell APEX Data Storage Services Block betreft, de eenvoudigste en snelste 
manier om data te verplaatsen is met onze datamigratieservices, een optionele add-on-service die wordt 
aanbevolen voor organisaties die hulp nodig hebben om hun data te verplaatsen van de huidige locatie naar hun 
nieuwe Dell APEX Data Storage Services-omgeving. Zo besparen ze zowel tijd als moeite. 

 
De Dell APEX Console: een uniforme en naadloze ervaring 

 
Uw as-a-Service-ervaring wordt beheerd via de eenvoudige, intuïtieve Dell APEX Console, die u kunt gebruiken 
om services te detecteren en te bestellen, workloads te implementeren, uw omgeving te controleren en 
capaciteitsgebruik en factureringsactiviteiten te bekijken. Met de Dell APEX Console krijgt u een uniforme en 
naadloze ervaring om uw hele Dell APEX-reis. Het is één plaats voor u om u op Dell APEX Data Storage Services 
Block-workloads te abonneren, deze in te richten, te bedienen en te bewaken. 

 
De capaciteitsvereisten voor de prestaties van SQL Server-applicaties kunnen aanzienlijk variëren, waardoor de 
behoeften van Dell APEX Data Storage Services Block meerdere prestatielagen kunnen omvatten. Ongeacht de 
geselecteerde niveaus, kunnen DBA's er zeker van zijn dat alle drie de lagen zijn ontworpen voor 99,9999%7 
beschikbaarheid met een latentie van sub-milliseconden. Naast door Dell beheerde Block-storageservices hebben 
klanten en partners nu de flexibiliteit en controle om te kiezen wie de dagelijkse beheeractiviteiten uitvoert. Met 
optie ‘Door Dell beheerd’ houdt u operationele controle over workloads en applicaties, terwijl Dell de infrastructuur 
op locatie beheert en onderhoudt. IT-organisaties die nog meer controle willen over de as-a-Service-ervaring, 
kunnen ook kiezen voor de door de klant beheerde optie, die is ontworpen om u in staat te stellen taken uit te 
voeren zoals bewaking, capaciteitsgebruik, infrastructuurbeheer en resourceoptimalisatie. Ongeacht de optie die u 
kiest, het resultaat is een cloudachtige ervaring met voorspelbare en eenvoudig te begrijpen prijzen, zonder kosten 
voor het ophalen van data of latentieproblemen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze afbeelding toont de door Dell beheerde optie. On-demand gebruik afgetopt op 25% van de basiscapaciteit voor door de klant beheerde 
Dell APEX Data Storage Services. 

 



 

In tegenstelling tot een CapEx-oplossing, waarin de schaalplanning van storage complexer is, maakt de 
Dell APEX Console het gemakkelijk om het gebruik te volgen en capaciteit op elk gewenst moment toe te voegen. 
De initiële implementatie zal een buffer bevatten, zodat routinematig on-demand gebruik boven de basiscapaciteit 
geen leadtijd vereist. Alleen grote pieken in capaciteitsgebruik of verhogingen van de basiscapaciteit waarvoor 
extra racks, apparaten en/of schijven nodig zijn, omvatten een time-to-value-doelstelling van 14 dagen.6 Aan het 
einde van de initiële termijn kan de basiscapaciteit ook worden verlaagd als de geschaalde infrastructuur niet meer 
aan uw behoeften voldoet. 

 
Azure Arc + Dell APEX: het beste van twee werelden 

 
Voor sommige organisaties was de public cloud de locatie waar het bedrijf begon en is de on-premise ervaring van de 
monolithische releases van Microsoft SQL Server nooit hun realiteit geweest. Deze bedrijven kunnen binnenkort de 
behoefte hebben om uit te breiden naar een on-premises of gehoste private cloudomgeving vanwege verhoogde edge-
activiteit, datazwaartekrachtproblemen, herstel na noodgevallen, bedrijfscontinuïteitplanning of meer. Het goede nieuws 
is dat aangezien de SQL Server-omgeving zich vanuit Azure uitstrekt tot een nieuwe private cloud-implementatie, 
dezelfde ervaring van Azure kan worden geboden met Managed Instance. Voor bedrijven in deze positie kan er echter 
een hiaat zijn in de menselijke IT-resources die beschikbaar zijn om de omgeving uit te voeren. 

 
Dell APEX Data Storage Services Block draagt ook bij aan het gemak van de implementatie, het beheer, de schaling 
en de mogelijke buitengebruikstelling van de on-premise omgeving. Met Dell APEX Data Storage Services Block 
kunnen organisaties de voordelen van de public cloud herkennen dankzij de controle en functies van 
ondernemingsniveau van on-premise infrastructuur geïmplementeerd in een as-a-Service model. 

 
Als onderdeel van de portfolio-ervaring van Dell APEX Data Storage Services fungeert een Customer Success 
Manager (CSM) vanaf dag één als vertrouwde adviseur en primair aanspreekpunt gedurende de gehele levenscyclus 
van de aanbieding. De CSM controleert proactief de capaciteit en operationele gezondheid en coördineert updates. 
De CSM werkt vanaf de eerste dag met u samen om voor u een plan voor klantsucces te creëren en implementeren. 
Met Dell APEX kunt u rekenen op eenvoud, flexibiliteit en controle, terwijl Dell de infrastructuur optimaliseert.8 

 
De toekomst is duidelijk 

 
Flexibele schaalbaarheid is een van de rode draden tussen dataservices met Azure Arc en Dell APEX Data Storage 
Services Block. Instanties van SQL Server kunnen omhoog of omlaag worden geschaald om te voldoen aan de 
vereisten van uw workloads. De onderliggende storage is een belangrijke factor in de schaalniveaus die kunnen 
worden bereikt en Dell APEX Data Storage Services Block maakt naadloze schaalvergroting van de capaciteit 
mogelijk, evenals eenvoudige prijzen met één tarief voor basis- en on-demand capaciteit. Er is geen boete voor de 
flexibiliteit van on-demand, flexibel gebruik. Daarom is het gemakkelijk om vooruit te plannen en uw service te 
optimaliseren voor prestaties, capaciteit en kosten. 

 
De uitdagingen van Microsoft SQL Server in een hybride cloudscenario worden aanzienlijk verminderd door de 
combinatie van dataservices met Azure Arc en Dell APEX Data Storage Services Block. Ga binnen 14 dagen6 vol 
vertrouwen aan de slag met Storage-as-a-Service ontworpen voor 99,9999% beschikbaarheid7 van de nr. 1 provider 
van storageoplossingen voor bedrijven.9 
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1 Gartner®, “Market Guide for Consumption-Based Pricing for Data Center Infrastructure,” maart 2021. GARTNER is een gedeponeerd handelsmerk en servicemerk van Gartner, Inc. en/of 
haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en internationaal, en wordt hierin gebruikt met toestemming. Alle rechten voorbehouden. 
2 IDC FutureScape: "Worldwide Future of Digital Infrastructure 2022 Predictions", oktober 2021 (Doc. nr. US47441321) 
3 Behandeling als operationele kosten (OpEx) is afhankelijk van beoordeling door de klant van interne accounting en beleid. 
4 Een onderzoek van Forrester New Technology Projected Total Economic Impact, in opdracht van Dell Technologies, juni 2021. Schattingen over 3 jaar, gebaseerd op interviews met vier 
organisaties die gebruikmaken van Dell APEX Data Storage Services, samengevoegd en gecombineerd tot een samengestelde organisatie, en antwoorden uit een enquête die is gehouden 
onder nog eens 121 IT-besluitvormers. Werkelijke resultaten kunnen variëren. Volledig rapport 
5 Implementatie op door Dell beheerde colocatie is niet beschikbaar met abonnementen die door de klant worden beheerd.Ga voor regionale beschikbaarheid van implementatie op een 
door Dell beheerde colocatie naar Dell.com/Access-APEX 
6 Implementatietijd (TTV) gemeten tussen acceptatie en activering van de bestelling. Afhankelijk van kredietgoedkeuring, acceptatie van Dell APEX-voorwaarden door de vereiste partijen 
en een locatiekwalificatie die moeten worden voltooid voordat de order wordt geplaatst, en deelname aan de planning voorafgaand aan de bestelling. Beschikbaarheid van producten, de 
internationale verzending, feestdagen en andere factoren kunnen de implementatietijd beïnvloeden. Niet van toepassing op door de klant beheerde aanbiedingen of implementatie op door 
Dell beheerde colocatie. Ga naar Dell.com/Access-APEX voor time-to-value doelstellingen en beschikbaarheid van regionale aanbiedingen. 
7 Gebaseerd op hardwarebeschikbaarheid voor veelvoorkomende onderliggende blok- en bestandsplatformconfiguraties. De werkelijke beschikbaarheid van hardware kan variëren. 
8 Voor de door Dell beheerde optie beheert Dell de infrastructuur. Voor de door de klant beheerde optie neemt de klant meer van de taken voor infrastructuurbeheer op zich, terwijl 
Dell de implementatie, support en buitengebruikstelling verzorgt. Ga voor meer informatie over rollen en verantwoordelijkheden naar deze pagina 
9 IDC WW Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, historische release vierde kwartaal 2020, 8 september 2022. Classificatie op omzet van leverancier. 
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