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De schaal en complexiteit van enterprise-infrastructuuromgevingen blijft toenemen naarmate digitale bedrijven een explosieve 
hoeveelheid van nieuwe applicaties met zich mee brengen. Hoewel bedrijven de waarde van modellen voor implementatiemodellen voor 
de public cloud herkennen, kunnen ze moeite hebben om controle te houden over resources die zich steeds verder verspreiden over 
datacenters, public clouds en edge-locaties. De multicloud-werkomgeving is voor veel organisaties de norm geworden en zal blijven 
groeien. Uit een recente IDC-enquête blijkt dat 66% van de respondenten van plan is te vertrouwen op hybrid-cloudarchitectuur2.

Naarmate organisaties hun concurrentiepositie verder willen verbeteren, richten ze zich meer op taken die waarde toevoegen aan de 
algehele missie en proberen ze niet-uitgelijnde functies zoals faciliteiten- en infrastructuurbeheer uit handen te geven.

Twee strategieën worden cruciaal voor het versnellen van digitale transformatie:

• Modellen voor cloudimplementatie, die de flexibiliteit in de levering van nieuwe applicaties vergroten, voor private 
cloudimplementaties. Gartner voorspelt dat meer dan 50% van de nieuw geïmplementeerde storagecapaciteit in 2024 as-a-
Service of op abonnementsbasis zal worden verkocht, tegenover minder dan 15% in 20203.

• Beheerde datacenterservices die een brug slaan tussen openbare- en private cloudomgevingen en tegelijkertijd privé, 
veilige as-a-Service toegang tot ecosystemen van software- en netwerkproducten bieden. IDC merkt op dat 51% van de 
ondervraagde bedrijven gebruikmaakt van hosting- en colocatieservices in 2022, en 95% van de respondenten geeft aan dat 
ze van plan zijn om ze tegen 20244 te gebruiken.

Optimaliseer uw IT-resources en maak uw digitale versnelling mogelijk met Dell Technologies en Equinix
Dell Technologies en Equinix hebben samen het beste van twee werelden geleverd: de flexibiliteit van de public cloud met de 
beveiliging en controle van private cloud, geleverd as-a-Service. Dell en Equinix werken samen om de onderliggende infrastructuur te 
onderhouden en ervoor te zorgen dat aan alle serviceniveaus wordt voldaan, zodat u uw eigen IT-resources niet hoeft toe te wijzen aan 
niet-optimale activiteiten. Dell APEX Data Storage Services bij Equinix consolideert de as-a-Service-ervaring in één aanbieding, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van een infrastructuur die eigendom is van en wordt onderhouden door Dell. Het resultaat? U kunt de last die 
gepaard gaat met administratieve taken drastisch verminderen en u meer richten op innovatie. Een consistent multicloud bedrijfsmodel 
is de toekomst van IT en meer dan ooit staat onderling verbonden colocatie centraal in deze strategie.

IT-leiders willen technologische oplossingen die activiteiten vereenvoudigen en het datacenterbeheer verlichten. Dell APEX Data 
Storage Services biedt de eenvoud, flexibiliteit en controle die nodig is om concurrerend te blijven te midden van onvoorspelbare 
omstandigheden. Dell APEX Data Storage Services is een portfolio van schaalbare en elastische storageresources die ontworpen 
zijn om behandeld te worden als operationele kosten (OpEx)5. Het stelt klanten in staat om complexiteit en risico's te elimineren door 
toegang te bieden tot flexibele storageservices die een echte multicloudstrategie mogelijk maken. Dell APEX Data Storage Services 
wordt ondersteund door een vertrouwde storage-infrastructuur die eigendom is van en onderhouden wordt door Dell, zodat de 
uitdagingen met betrekking tot datacenter- en infrastructuurbeheer worden verminderd. Op deze manier kunt kunt u zich richten op 
resultaten in plaats van op infrastructuur.

• Ontworpen voor 99,9999% beschikbaarheid6

• Tot 86% lagere plannings- en provisioningskosten7

• Verlaagt de kosten van overprovisioning-storage met maar liefst 45%7

Onderling verbonden Dell APEX Data Storage Services1

Het partnerschap tussen Dell Technologies en Equinix versnelt uw digitale transformatie en maakt een-
voudige implementatie van as-a-Service resources mogelijk, daar waar ze de meeste waarde leveren
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Dell Technologies expert
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Meer informatie over 
Dell APEX Data Storage 
Services en Equinix

1 Ga voor regionale beschikbaarheid van implementatie op een door Dell beheerde colocatie naar Dell.com/Access-APEX.
2 IDC Spotlight, gesponsord door Dell Technologies, Moving from Datacenters to Centers of Data, doc #US49731822, oktober 2022.
3 Gartner®, ‘Market Guide for Consumption-Based Pricing for Data Center Infrastructure’, Daniel Bowers, et al., 1 maart 2021.
4 U.S. Enterprise Communications Survey, IDC, augustus 2022.
5 OpEx-behandeling is onderhevig aan interne controle en procedures van de klant
6 Gebaseerd op de beschikbaarheid van hardware op veelvoorkomende onderliggende blok- en bestandsplatformconfiguraties. De werkelijke beschikbaarheid van hardware kan 
variëren.
7 Een onderzoek van Forrester New Technology naar de totale economische 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. De werkelijke resultaten kunnen variëren. Volledig rapport.
8 https://www.equinix.com/data-centers
9 IDC MarketScape: Worldwide Datacenter Colocation en Interconnectie Services 2021 Vendor Assessment, door Courtney Serviceproviderroe, Doc # US46746121, juni 2021. 
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10 https://www.equinix.com/content/dam/eqxcorp/en_us/documents/resources/infopapers/ip_equinix_company_fact_sheet_en.pdf
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Naarmate de digitale wereld meer gedistribueerd wordt, beperken gecentraliseerde infrastructuren het vermogen van bedrijven om 
nieuwe mogelijkheden te benutten en te concurreren in een continu veranderende digitale wereld. Om deze uitdagingen het hoofd 
te bieden, ontwerpen organisaties hun IT opnieuw en plaatsen ze de infrastructuur op strategische locaties waar gebruikers, clouds, 
netwerken en andere kritieke omgevingen fysiek samenkomen. Equinix, een toonaangevende interconnectie- en datacenterprovider, 
met meer dan 220 locaties over de hele wereld, is een enkel platform geworden waar bedrijven alles kunnen bereiken, iedereen 
kunnen verbinden en alles kunnen integreren. Equinix is het bedrijf voor digitale infrastructuur voor de hele wereld, het stelt digitale 
leiders in staat om een vertrouwd platform te gebruiken om de basisinfrastructuur die hun succes ondersteunt samen te brengen en te 
verbinden.

• Global Data Center Reach8

• Een leider9 in de IDC MarketScape: Worldwide Datacenter Colocation en Interconnectie Services 2021 Vendor Assessment

• Wereldwijde toegang tot lage latentie, gelijktijdige multicloudconnectiviteit

• Biedt toegang tot maar liefst 3000 cloud/IT en 2000 netwerkserviceproviders10

• Biedt tot 60% minder netwerkverkeerkosten met een minimale vermindering van de latentie van 30%11

• Equinix datacenters gebruiken schone en hernieuwbare energie met de belofte om tegen 2030 klimaatneutraal te worden12

Consistent, voorspelbaar en volledig onderhouden: Dell APEX Data Storage Services bij Equinix Interconnected Data Centers
• Laat uw bedrijf groeien en breid snel uit naar nieuwe regio's: Implementeer storagemiddelen waar u ze nodig hebt, zodat 

nieuwe mogelijkheden voor efficiënte groei en geografische uitbreiding ontstaan.

• Veilige multicloudmogelijkheden: Maak gelijktijdig gebruik van lage latentietoegang tot meerdere openbare cloudservices, 
via Equinix Fabric, zonder afhankelijkheid van leveranciers of buitensporige egress-kosten.

• Verbind digitale ecosystemen en B2B-partners: Eenvoudige, snelle en veilige toegankelijkheid van digitale services voor 
financiële services, productie, gezondheidszorg en vele andere verticale markten.

• Vereenvoudigde ervaring: Voorspelbare prijzen, ontworpen voor OpEx-behandeling5, zonder overmatige kosten voor on-
demand gebruik en één factuur van één leverancier.

• Een betrouwbare samenwerking: Wereldwijde schaal, toonaangevende technologieën, IT-expertise en risico's vermijden in 
levenscyclusbeheer van infrastructuur.

• Best practices voor datacenteractiviteiten: Meer dan 20 jaar aan bewezen expertise van Equinix ter ondersteuning van 
kritieke bedrijfstolerantie.
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