
Ga meteen aan de slag

Meer informatie over Dell APEX Data Storage Services en Equinix

Transformeer uw 
bedrijf met Dell APEX

Toonaangevende 
internationale technologische 
en IT-expertise die zich 
inzetten voor uw succes

BETROUWBAAR

Flexibiliteit om verbinding te 
maken met uw public cloud 
terwijl u de controle houdt 

over uw data

VEELZIJDIG

Beveilig uw locaties en 
stroomlijn herstel na 
noodgevallen

VEILIG

Verminder risico's met flexibele storageservices voor 
een hybrid cloudstrategie die het volgende is:

BEHEERBAAR

Breid snel uit naar nieuwe 
regio's en betaal alleen voor 

wat u nodig hebt

UITBREIDBAAR
Multicloudconnectiviteit 
zonder vast te zitten aan 
een cloudleverancier

DYNAMISCH
Lever resources aan uw klanten 
op basis van behoefte, waar ze 
het meeste waarde bieden.

RESPONSIEF

Ga goed om met onvoorspelbaarheid door dynamisch te 
reageren op veranderende bedrijfsbehoeften. Deze oplossingen zijn:

FLEXIBILITEIT

Vereenvoudig de activiteiten en 
reken af met datacenterbeheer

NAADLOOS

Eenvoudig bestellen in een paar 
klikken; u kiest gewoon uw 

locatie in de Dell APEX Console

INTUÏTIEF

Eén aanspreekpunt en één 
factuur van Dell 
Technologies

HANDIG

Elimineer complexiteit om meer waarde te leveren 
aan uw organisatie. Deze oplossingen zijn:

EENVOUD

Een internationaal ecosysteem voor meer 
dan 10.000 klanten5

Meer dan 3000 cloud- en IT-serviceproviders5

Meer dan 2000 netwerk serviceproviders5

Wereldwijde toegang tot lage latency, 
multicloudconnectiviteit

Equinix-datacenters bevinden zich op strategische locaties in de buurt 
van digitale ecosystemen.

Minimaal 30% minder latency

Tot 60% lagere kosten voor 
netwerkverkeer

Tot 70% lagere kosten voor 
cloudconnectiviteit 

De voordelen van door Dell beheerde 
interconnected colocaties:4 

Dell APEX Data Storage Services in Equinix datacenters3 verhoogt de 
waarde van uw as-a-Service-resources met softwaregedefinieerde 

interconnectiviteit en biedt toegang tot een ecosysteem van 
partners, serviceproviders en public cloudservices zonder 

in te leveren op productiviteit, beveiliging of controle.

De kracht van door Dell 
beheerde interconnected colocaties

Een leider op het gebied van wereldwijde 
datacentercolocatie- en 
interconnection-services2

Nr. 1 internationale leider op het 
gebied van enterprise storage1

REVOLUTIONAIRE 
SAMENWERKING

https://www.dell.com/nl-nl/dt/apex/cloud-services/data-storage-services.htm#equinix
https://www.equinix.com/content/dam/eqxcorp/en_us/documents/resources/infopapers/ip_equinix_company_fact_sheet_en.pdf
https://www.dell.com/nl-nl/lp/access-apex



