
BEKNOPT OVERZICHT VAN OPLOSSING

© 2023 Dell Inc. of zijn dochterondernemingen.

De complexe zakelijke en IT-omgeving van vandaag beheren 
Als u een beetje lijkt op de meeste IT-organisaties, hebt u mogelijk te kampen gehad met 
overdreven of ontoereikende provisioning en restricties voor investeringsbudgetten die komen 
kijken bij langdurige vernieuwingscycli voor technologie. Als we daar het onderhoud van de 
infrastructuur bij optellen, kan dit allemaal leiden tot grote problemen bij het beheren van uw 
storagevereisten. Het algehele zakelijke en economische milieu is moeilijk te voorspellen, 
waardoor het voor uw IT-afdeling belangrijker dan ooit is om de flexibiliteit te vergroten. Het 
kan riskant zijn om vooraf te investeren in infrastructuur, als u problemen ondervindt bij het 
anticiperen op de vereisten van uw workloads. Misschien hebt u ook te kampen met een 
tekort aan vakkundig IT-personeel, waarbij cloudinitiatieven een extra complexiteitslaag 
toevoegen. Om al deze redenen zijn IT-leiders op zoek naar een eenvoudigere ervaring.

De overstap naar as-a-Service
As-a-Service-modellen worden steeds aantrekkelijker als manier om eenvoud te bereiken, 
de kosten te verlagen en af te stemmen op de doelstellingen van de organisatie. Keuze, 
flexibiliteit en de mogelijkheid om storagecapaciteit als operationele kosten (OpEx) te 
behandelen zijn allemaal redenen waarom de acceptatie van as-a-Service naar verwachting 
de komende jaren aanzienlijk zal toenemen. Storage-as-a-Service moet een overweging zijn 
voor elke IT-organisatie die de datastorageomgeving moet optimaliseren, aan veranderende 
eisen moet voldoen en zich moet richten op het leveren van resultaten voor uw onderneming 
die zijn afgestemd op zakelijke doelen. 

Oplossing: Dell APEX Data Storage Services
Dell APEX Data Storage Services is een as-a-Service portfolio van schaalbare en elastische 
storageresources die zijn ontworpen voor OpEx-behandeling.1 Met deze aanbieding kunnen 
organisaties dynamisch reageren op veranderende bedrijfsbehoeften, de risico's in verband 
met onderprovisioning en verspilling van kosten door overprovisioning elimineren en IT-
personeel tijd en resources besparen. U kunt eenvoudig de storageservice kiezen die het 
beste past bij uw workloadvereisten: bestand, block en back-updoel.

Dankzij elastische toegang tot capaciteit on-demand kunt u dynamisch reageren op de 
wisselende vereisten van klanten en workloads. Betaal voor wat u gebruikt tegen één tarief 
zonder kosten voor overschrijding. Bovendien krijgt u toegang tot een speciale Customer 
Success Manager, die vanaf dag één fungeert als uw vertrouwde adviseur en primair 
aanspreekpunt.

Implementeer as-a-Service-resources waar ze de meeste waarde leveren
Met de optie om Dell APEX Data Storage Services op locatie of in een interconnected, door 
Dell beheerde colocatiefaciliteit2 te implementeren, kunt u de planningsactiviteiten voor 
datacenters elimineren, uw hybrid cloudstrategie versnellen, snel nieuwe markten tappen en 
uw data zo dicht mogelijk bij uw applicaties plaatsen. 

Door Dell beheerde colocatiefaciliteiten maken een veilige, softwaregedefinieerde 
interconnectie mogelijk van de Dell APEX Data Storage Services infrastructuur naar een 
van uw clouds, zodat u gebruik kunt maken van de mogelijkheden van meerdere public 
cloudproviders zonder afhankelijkheid van een leverancier of egress-kosten.

Dell APEX Data Storage Services

Eenvoud 

• Reken af met beperkte budgetten 
voor de vernieuwingscycli voor 
technologie

• Zorg ervoor dat uw IT-personeel 
zich kan richten op activiteiten die 
waarde toevoegen

• eenvoudige configuratie, bewaking 
en beheer vanuit één console

Flexibiliteit

• Uw klanten naar behoefte 
resources leveren

• Dynamisch reageren op 
veranderingen in workloadvereisten

• De onkosten afstemmen op het 
werkelijke versus verwachte gebruik

Controle

• Helpt te voldoen aan wettelijke en 
nalevingsvereisten

• Maak verbinding met uw cloud 
terwijl u de controle houdt over uw 
data

• Een serviceprovider worden voor 
uw organisatie

Focus op resultaten, niet op infrastructuur

"In 2025 zal meer dan 70% van alle 
storagecapaciteit op bedrijfsniveau worden verkocht 
op basis van verbruik; in 2021 was dit nog minder 

dan 35%."3

– Gartner



Eenvoud: Elimineer complexiteit om meer waarde te leveren aan 
uw organisatie
Dell APEX Data Storage Services vereenvoudigt het aankoop-, 
implementatie- en onderhoudsproces van infrastructuur. U hoeft 
alleen maar deze belangrijke serviceparameters te selecteren:

• Dataservices: Block, bestand of Backup Target
• Beheer: Beheerd door Dell of door de klant 
• Locatie: Datacenter van klant of door Dell beheerde onderling 

verbonden colocatiefaciliteit2

• Basiscapaciteit: Minimale toegezegde capaciteit
• Prestatieniveau: Meerdere niveaus om uit te kiezen op basis van 

IOPS/doorvoer
• Termijn: Kies uit één of vijf jaar 
De Dell APEX Console is uw centrale platform voor het beheren 
en organiseren van uw as-a-Service-ervaring. Ontdek eerst Dell 
APEX cloud- en infrastructuuroplossingen en implementeer deze 
op de locatie van uw keuze. Krijg vervolgens inzicht in de kosten 
en prognosecapaciteit met proactieve bewakingstools. Optimaliseer 
vervolgens uw Dell APEX oplossingen naar behoefte van het bedrijf. 

Deze serviceniveaus zijn ontworpen om de resultaten die u nodig 
hebt te stimuleren. Alle infrastructuur is eigendom van Dell, waardoor 
uw IT-organisatie zich kan richten op activiteiten die waarde 
toevoegen en minder tijd hoeft te besteden aan routinematige 
beheer- en onderhoudstaken.

Flexibiliteit: Ga goed om met onvoorspelbaarheid door 
dynamisch te reageren op veranderende bedrijfsbehoeften
Met Dell APEX Data Storage Services kunt u de kosten afstemmen 
op het werkelijke versus het verwachte gebruik, allemaal tegen één 
tarief zonder overschrijdingskosten voor capaciteitsgebruik boven uw 
overeengekomen verbruik.

U kunt op elk gewenst moment uw basiscapaciteitsverplichting 
verhogen om in te spelen op uw groei. Hierdoor kunt u de 
capaciteit naadloos op- of terugschalen en dynamisch reageren op 
veranderingen in de workloadvereisten.

Na buitengebruikstelling worden alle afgedankte data- en 
geheugendragende apparaten gecertificeerd opgeschoond, waardoor 
alle data onherstelbaar worden gemaakt om databeveiliging 
en naleving van wetgeving mogelijk te maken. Geretourneerde 
systemen worden gereviseerd voor wederverkoop of op 
verantwoorde wijze gerecycled om elektronisch afval te elimineren 
en het voortdurende hergebruik van grondstoffen te bevorderen.

Controle: Verminder risico's met flexibele, betrouwbare 
multicloud-ready storageservices
U hebt volledige controle over uw data met de vertrouwde 
bedrijfsinfrastructuur van Dell. De dichte fysieke nabijheid van 
data en applicaties optimaliseert workloads en zorgt ervoor dat 
u consistente hoge schaalbaarheid en prestaties krijgt. Om de 
bedrijfscontinuïteit te garanderen, is Dell APEX Data Storage 
Services ontworpen voor 99,9999% beschikbaarheid.4 Lokale 
datastorage helpt u ook te voldoen aan de vereisten voor 
datalokalisatie, wetgeving en audits. 

Dell APEX Data Storage Services biedt meer keuzemogelijkheden 
om de overgang naar een as-a-Service model te vereenvoudigen. 
Naast de optie voor beheer door Dell (alleen block en bestand), 
hebben klanten en partners nu ook de flexibiliteit en controle om te 
kiezen wie de dagelijkse beheeractiviteiten uitvoert. Wanneer u het 
laat beheren door Dell houdt u operationele controle over workloads 
en applicaties, terwijl de nr. 1 leverancier van enterprise-storage 
de infrastructuur op locatie beheert en onderhoudt.5 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 het eigendom te geven van taken zoals het bewaken van het 
capaciteitsgebruik, infrastructuurbeheer en resourceoptimalisatie. 
Ongeacht wat u kiest, het resultaat is een cloudachtige ervaring met 
voorspelbare en eenvoudig te begrijpen prijzen, zonder kosten voor 
het ophalen van data of latentieproblemen. 

Maximaliseer uw operationele efficiëntie, verhoog uw flexibiliteit 
en voeg meer waarde toe aan uw organisatie met Dell APEX Data 
Storage Services.

Neem contact op met een Dell 
Technologies expert

Meer informatie over Dell APEX 
Data Storage Services

1 Behandeling als operationele kosten (OpEx) is afhankelijk van beoordeling door de klant van interne accounting en beleid.
2 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.
3 Gartner, "2023 Planning guide for Cloud, Data Center and Edge Infrastructure", oktober 2022.
4 Gebaseerd op de beschikbaarheid van hardware op veelvoorkomende onderliggende blok- en bestandsplatformconfiguraties. De werkelijke 
beschikbaarheid van hardware kan variëren.
5 IDC WW Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, historische release derde kwartaal 2022, 6 december 2022. Classificatie op omzet van leverancier.
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