Krijg een meer uniforme cloudervaring
met technologie waarop u vertrouwt

De cloudervaring
IT-leiders houden van de gebruiksvriendelijkheid en de flexibiliteit
en verwachten dat de cloud nu overal beschikbaar is.
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De wereld is multicloud
De meeste organisaties werken tegenwoordig met een multicloudstrategie die uit twee
of meer clouds bestaat: public en private. Dit komt doordat bedrijven toegang willen tot
de beste producten van verschillende providers waarmee ze gedifferentieerde resultaten
kunnen behalen. IT-leiders vertellen ons dat ze niet vast willen zitten aan één cloudprovider
of één specifieke aanpak. Ze willen de flexibiliteit om de juiste weg te kiezen zodat ze aan
hun doelstellingen kunnen voldoen.

Krijg vereenvoudigde cloudervaringen waar u ze nodig hebt
Wat heel duidelijk is, is dat IT-leiders onder de indruk zijn van de gebruiksvriendelijkheid
en flexibiliteit van de cloudervaring. Ze willen snel services leveren, resources on-demand
schalen en betalingen uitspreiden over een langere periode, zoals bij een abonnement. Als
gevolg hiervan verwachten de meeste IT-leiders dat ze overal kunnen profiteren van deze
mogelijkheden, niet alleen in een public cloud, maar overal waar applicaties en data live zijn,
dus inclusief datacenters en edge-omgevingen, waar die zich ook bevinden.

Transformatie naar multicloud als standaardproces
Elke dag spreken we met klanten die ons vertellen dat hun multicloudstrategie prima voor
hen werkt. Toch geven velen ook toe dat de overstap naar multicloud standaard ook
ongewenst ingewikkeld was. En daarom zijn zoveel organisaties vandaag de dag op zoek
naar een strategische partner zoals Dell om ze te helpen de overstap naar multicloud te
vereenvoudigen tot een standaardproces. Bij Dell noemen we dit 'multicloud by design'.

Kies de eenvoudigere weg naar digitale transformatie
Maak kennis met Dell APEX, ons multicloudportfolio dat digitale transformatie
vereenvoudigt en tegelijkertijd de flexibiliteit en controle van IT vergroot. Dell APEX
maakt het eenvoudiger dan ooit om de volledige belofte van multicloud te ontgrendelen.
U profiteert van cloudervaringen op elke benodigde locatie en u hebt toegang tot de
allerbeste technologieën om innovatie te stimuleren.
Dell APEX helpt ervoor te zorgen dat technologie in lijn blijft met uw zakelijke vereisten.
Zo kunt u snel reageren en nieuwe zakelijke kansen grijpen. Met Dell APEX hebt u meer
controle uw over data voor minimale risico's en maximale prestaties, allemaal volgens
uw voorwaarden.

Bereik meer consistentie in uw hele onderneming
'Multicloud by design' biedt een meer uniforme cloudervaring. Door de beste innovaties van
de public cloud en on-premises omgevingen samen te brengen, kunt u uw IT-onderneming
moderniseren en nog meer halen uit de cloudervaring. Hierdoor worden onnodige kosten
en complexiteit weggenomen. Technologie en uw bedrijfsbehoeften komen op één lijn en
innovatie krijgt prioriteit om uw concurrentievoordeel te behouden of te vergroten.
Dell APEX overbrugt de kloof tussen de flexibiliteit van de public cloud die zo geweldig is
om mee te werken, en de controleopties van de private cloud die u nodig hebt. Dit allemaal
gebaseerd op de innovatieve en vertrouwde Dell technologieën waarmee u uw bedrijf zich
kan aanpassen en bloeien in de branche waarin u werkzaam bent.
Op elke locatie waar u Dell APEX implementeert, realiseert u voortaan consistente
activiteiten binnen uw IT-onderneming. Met de extra flexibiliteit en keuzevrijheid behaalt
u overal betere resultaten, in uw multicloud- en multi-edge omgevingen, maar ook in
omgevingen met meerdere datacenters.
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Breng het beste van beide werelden samen
'Multicloud by design' gaat over het samenbrengen van technologieën in de public cloud en
on-premises omgevingen, zodat u het beste van twee werelden kunt ervaren.
Ten eerste kunt u gebruikmaken van de innovatieve software die de stuwende kracht vormt
achter de toonaangevende en vertrouwde Dell infrastructuur op public clouds. Dit vergroot
de waarde van investeringen die u mogelijk al hebt gedaan in de on-premises tools en
technologieën van Dell, waardoor er meer consistentie ontstaat tussen uw private cloud- en
public cloudomgevingen. Tegelijkertijd kunt u de efficiëntie van uw IT-teams maximaliseren
door hun kennis en vaardigheden verder uit te breiden.
Vervolgens profiteert u van de vereenvoudigde cloudervaringen die u kent en die zo
aantrekkelijk zijn: de snelle provisioning, snelle schaling en het flexibel verbruik binnen
het brede Dell portfolio. We integreren ook public cloud-software en -services op onze
innovatieve infrastructuurproducten, zodat u kunt profiteren van hybrid cloud-oplossingen
waarmee bedrijfsactiviteiten nog eenvoudiger kunnen worden uitgevoerd, en van DevOpsready platformen voor een versneld en flexibel ontwikkelingsproces van applicaties.

Zorg voor een uniforme multicloud met technologie waarop
u vertrouwt
Hierdoor krijgt u de gewenste uniforme cloudervaring en de allerbeste technologieën die u
nodig hebt om uw activiteiten te vereenvoudigen, zakelijke flexibiliteit te vergroten en meer
controle over uw data te behouden. Dit is 'multicloud by design': op de manier van Dell APEX.

EENVOUD

Profiteer overal van
cloudervaringen
Met Dell APEX kunt u innovatie
as-a-Service van Dell Technologies
implementeren. Dankzij de
vereenvoudigde technologische
ervaring kunt u meer focussen
op kritieke prioriteiten.
Dell APEX verwijdert ongewenste
complexiteit en de bijbehorende
inefficiënties en kosten, zodat u
bedrijfstransformaties makkelijker
kunt stroomlijnen, activiteiten
moderniseren en gedifferentieerde
resultaten kunt behalen.

Meer keuze

Meer consistentie

Meer vrijheid

Selecteer de beste
technologieën die u nodig
hebt om gemakkelijker
gedifferentieerde
resultaten te bereiken.
Dell APEX is gebaseerd
op het innovatieve
en uitgebreide
Dell Technologies
portfolio dat dagelijks
wordt gebruikt door
organisaties van elke
omvang, in alle branches,
wereldwijd.

Dankzij de uniformiteit
van activiteiten tussen
de verschillende
omgevingen wordt uw
transformatieproces
een stuk eenvoudiger.
Dell APEX tilt hybride
multicloud-systemen
naar een hoger
niveau, met een echt
uniforme cloudervaring
die consistentie en
compatibiliteit biedt
tussen de public cloud en
on-premise omgevingen.

Migreer workloads en leg
eenvoudig verbindingen
tussen verschillende
data, zonder vendor
lock-in. Met Dell APEX
kunt u workloads vrij
verplaatsen tussen
private en public clouds
en één datastore
creëren die tegelijkertijd
in verbinding staat
met alle grote public
cloudproviders.

FLEXIBILITEIT

Snel reageren en nieuwe
kansen benutten
Dell APEX biedt u de snelheid
en flexibiliteit die nodig zijn om
transformatieprocessen te versnellen,
zodat uw bedrijf zich kan aanpassen aan
de continu veranderende dynamica.
Dell APEX biedt meer flexibiliteit in de
wijze waarop u meerwaarde haalt uit de
innovaties van Dell Technologies waarop
u dagelijks vertrouwt. Zo kunt u extra tijd,
geld en resources vrijmaken en blijvende
waarde genereren voor uw organisatie.

Meer aanpasbaarheid

Meer flexibiliteit

Meer voorspelbaarheid

Zorg voor snelle
provisioning van services
en schaal resources
op aanvraag en naar
behoefte. Dell APEX
biedt u de mogelijkheid
om projecttijdlijnen
te versnellen en
snel te reageren op
veranderende zakelijke
vereisten. U krijgt
eenvoudigweg meer
opties om sneller uw
doelstellingen te behalen.

Gebruik technologie
as-a-Service in
public clouds of onpremise omgevingen.
Met Dell APEX kunt
u de voordelen van
de cloudervaring
uitbreiden voor uw hele
IT-onderneming, op
elke locatie waar u de
innovatieve services van
Dell Technologies ook
maar implementeert.

Profiteer van financiële
flexibiliteit met
transparante prijzen en
maandelijkse betalingen.
Met Dell APEX spreidt
u betalingen over de
duur van uw contract en
weet u precies waarvoor
u betaalt. U behoudt uw
bedrijfskapitaal en kunt
uw uitgaven voortaan
effectiever beheren.

CONTROLE

Minimale risico's en
maximale prestaties
volgens uw voorwaarden
Dell APEX biedt u meer controle over uw
data op elk vlak: van waar de data zich
bevinden, tot wie er toegang toe heeft
en hoe de data worden beschermd.
Met Dell APEX plaatst u data precies
waar ze nodig zijn, zodat u er op het
juiste moment meerwaarde uit kunt
halen. Dell APEX biedt meerdere
manieren om de beschikbaarheid van
uw data te maximaliseren, het algehele
beheer ervan te verbeteren en de data
beter te beschermen tegen een groeiend
aantal problemen.

Meer beveiliging

Meer governance

Meer prestaties

Bescherm uzelf tegen
cyberaanvallen en
ongeplande uitvaltijd.
Dell APEX biedt u de
volledige controle over
uw incidentrespons bij
cyberbeveiliging, zodat
u intellectueel eigendom
kunt beschermen en
data ook echt privé kunt
houden op een manier
die het beste bij uw
organisatie past.

Zorg dat data zich
op bekende locaties
bevinden voor
eenvoudigere naleving
van uw verplichtingen.
Met Dell APEX
voorkomt u problemen
waarbij inbreuk wordt
gemaakt op dataprivacy,
soevereiniteit en de
regels en vereisten voor
lokalisatie, maar ook
de sancties die daaruit
kunnen voortvloeien.

|Gebruik data op de
juiste plaats op het
juiste moment om de
snelheid te leveren die
u nodig hebt. Dell APEX
biedt een oplossing voor
'datazwaartekracht'
waarbij grote datasets
niet eenvoudig kunnen
worden verplaatst.
Applicaties en data
worden nu dicht bij elkaar
geplaatst voor maximale
prestaties.
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Selecteer de resultaten die u nodig hebt in de omgeving
van uw keuze
Dell APEX draait om resultaten. Stelt u zich eens voor dat u optimaal kunt profiteren van
de benodigde technologie en tegelijkertijd minder werkdruk op u hoeft te nemen. Bedenk
welke ideeën allemaal kunnen worden gerealiseerd als uw teams minder tijd hoeven te
besteden aan onderhoud en meer tijd kunnen nemen voor innovatie.
Wij geloven dat technologie de menselijke vooruitgang stimuleert en beschouwen Dell
APEX als een van de manieren om dit proces te versnellen. Door onnodige complexiteit,
inefficiënties en kosten te elimineren, ervaart u meer van de inherente voordelen van
technologie, en minder pijn.
We zijn op weg naar een toekomst waarin u eenvoudig de gewenste resultaten kunt
implementeren in de omgeving van uw keuze. Deze eenvoudige visie is waar we naartoe
gaan en we zijn al een flink stuk op weg.

De bedrijfswaarde van Dell APEX realiseren
Kostenoptimalisatie
Optimaliseer de kosten van uw IT-infrastructuur met een moderne verbruikservaring en transparante prijzen.

39%

Tot
Lagere bedrijfskosten over
een periode van 3 jaar1

34%

Tot
Minder capaciteit vereist voor
overprovisioning1

39%

Tot
Lagere capaciteitskosten voor
gelijkwaardige workloads1

Productiviteit
Verhoog de productiviteit van uw IT-team door de tijd en resources voor het beheer van de
infrastructuur te verminderen.

38%

Tot
Efficiëntere teams voor
uw IT-infrastructuur1

43%

Tot
Minder tijd nodig voor
planning- en patchtaken1

53%

Tot
Minder tijd nodig voor
buitengebruikstelling en
uitfasering van hardware1

Digitale veerkracht
Zorg voor de gewenste prestaties en beschikbaarheid van essentiële bedrijfsapplicaties en data die op
SLA-niveau zijn afgestemd.

64%

Tot
Minder ongeplande
uitval per jaar1

46%

Tot
Vermindering van gemiddelde
hersteltijd1

88%

Tot
Minder verlies van
productiviteit per gebruiker per
jaar als gevolg van IT-uitval1

Versnelling van bedrijfsprocessen
Door snellere implementatie en levering van IT-services kunt u nieuwe zakelijke kansen aangrijpen
en innovatie versnellen.

60%

Tot
Snellere implementatie van
nieuwe IT-resources1

64%

Tot
Minder tijd nodig voor
werknemers om nieuwe ITresources te implementeren1

33%

Tot
Minder tijd nodig voor IT
om zich voor te bereiden op
bedrijfsuitbreidingen1

Verwacht meer van multicloud met Dell APEX
Nooit eerder kon u zo eenvoudig profiteren van de toonaangevende innovatie van Dell
Technologies. Door een resultaatgerichte aanpak te hanteren die speciaal is ontworpen
om onnodige complexiteit te elimineren, kunnen uw IT-teams voortaan meer tijd en moeite
besteden aan strategische vereisten. Via Dell Technologies en onze partnergemeenschap
hebt u toegang tot ongeëvenaarde time-to-value wereldwijd, mede dankzij ons
wereldwijde leiderschap op het gebied van services, schaal en leveringsketens.

Ga vandaag nog
aan de slag op de
Dell APEX manier
Neem de eerste stap in uw
multicloud-traject van Dell
Technologies met de Dell APEX
Console en krijg vereenvoudigde
toegang tot een breed scala
van services die gericht zijn op
resultaten. Neem contact op met
uw accountteam om direct aan
de slag te gaan en te ervaren hoe
makkelijk u de Dell APEX services
kunt verkennen, configureren,
implementeren, bewaken en
uitbreiden. Bekijk de Dell APEX
Console-demo en neem contact
met ons op voor meer informatie.

Meer informatie
over Dell APEX

Neem contact op met een
Dell Technologies expert

Bekijk meer
informatiebronnen

Neem deel aan
het gesprek via
#DellTechAPEX
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