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Belangrijke redenen om te kiezen
voor Dell Technologies APEX
Vereenvoudigde cloudervaringen die meer flexibiliteit en controle bieden
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1 | Focus op resultaten, niet op infrastructuur, door de complexiteit weg te nemen
APEX biedt een vereenvoudigde cloudervaring waarmee u zich meer kunt richten op het leveren van resultaten en minder op het beheren
van infrastructuur. Waar u ook wilt implementeren, en hoe u ook kiest om de technologie te gebruiken, de innovatie van Dell Technologies die
u kent en vertrouwt, verwijdert ongewenste complexiteit, samen met de onnodige kosten en inefficiëntie die daarmee gepaard gaan. Doordat
uw IT-teams meer tijd en energie overhouden, kan uw organisatie prioriteit geven aan strategische initiatieven die blijvende waarde bieden.

2 | Gebruik in of naast de public cloud of as-a-Service op locatie
Met APEX kunt u de innovatie van Dell Technologies as-a-Service gebruiken op talloze manieren en op vrijwel elke locatie. U kunt
cloudservices op locatie implementeren in uw gedistribueerde datacenters en naar uw edge-omgevingen, in colocatiefaciliteiten naast
public cloudproviders of native in een public cloud. APEX en het uitgebreide portfolio geven u meer keuze en flexibiliteit in de manier waarop
u technologie vandaag de dag implementeert, aangeboden zoals alleen Dell Technologies en onze community van partners dat kunnen.

3 | Zorg voor snelle provisioning van services en schaal resources op aanvraag
De APEX cloudervaring geeft uw IT-teams de mogelijkheid voor snelle provisioning van services en het schalen van resources op aanvraag.
APEX biedt deze voordelen door technologie as-a-Service te leveren waar u die nodig hebt, zodat u de tijd voor planning en provisioning tot
86% kunt versnellen,1 projecttijdlijnen kunt verkorten en u zich gemakkelijker kunt aanpassen aan veranderende zakelijke vereisten. Op alle
punten waar APEX wordt geïmplementeerd, krijgt u meer eenvoud, flexibiliteit en controle over uw IT-onderneming en in uw multicloud-,
multi-edge- en multi-datacenteromgeving.

4 | Migreer workloads en verbind data met gemak, zonder vendor lock-in
Met APEX kunt u workloads vrij migreren en data verbinden tussen clouds, met meer consistentie en zonder vendor lock-in. Met behulp
van een hybrid cloudmodel met een abstractielaag kunt u workloads transparant migreren tussen private en public clouds, waardoor kosten
voor hernieuwde applicatie-architectuur tot 90% per VM worden vermeden.2 Door daarnaast een cloudbenadering te hanteren, kunt
u één gemeenschappelijke datastore maken die met alle grote public cloudproviders gelijktijdig verbinding maakt, zodat u kunt anticiperen
op problemen met datazwaartekracht en uw benodigde opslagruimte kunt verkleinen.

5 | Kies de allerbeste technologieën om uw bedrijf te transformeren
Als uw organisatie een multicloudstrategie implementeert, wilt u over de beste in zijn klasse kunnen beschikken. Veel IT-managers geven
de voorkeur aan cutting-edge technology en services om een gedifferentieerd voordeel te behalen bij het aansturen van transformatie binnen
hun organisatie. Of u nu kiest voor implementatie in of naast een public cloud of as-a-Service op locatie, de toonaangevende innovatie van
Dell Technologies wordt dagelijks gebruikt door organisaties van elke omvang, in alle branches, over de hele wereld – en kan u helpen
uw eigen innovatie-initiatieven te stroomlijnen.
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6 | Profiteer van financiële flexibiliteit met transparante prijzen en maandelijkse
betalingen
APEX biedt u meer voorspelbaarheid met transparante prijzen en betalingen verspreid over de duur van uw termijn, zodat u kapitaal kunt
behouden en geld direct beschikbaar hebt voor urgente zaken. Verbruiksmodellen op basis van gebruik, die beschikbaar zijn in ons gehele
infrastructuurportfolio, helpen u bovendien om de kosten beter af te stemmen op het werkelijke gebruik. Deze optimale pay-per-use benadering
vermindert of elimineert niet alleen de tijd die nodig is voor capaciteitsplanning, maar kan ook de kosten van verkwistende overprovisioning
drastisch verlagen met maar liefst 45%,1 , waardoor u meer financiële flexibiliteit krijgt om te profiteren van groeimogelijkheden.

7 | Gebruik data op de juiste plaats op het juiste moment om de snelheid te leveren
die u nodig hebt
Data zijn de motor achter digitale transformatie. Daarom wilt u dat uw meest essentiële data en de meest veeleisende applicaties worden
geïmplementeerd in technologie die ongeëvenaarde prestaties kan leveren. APEX Cloud Services en APEX Custom Solutions zijn
gebaseerd op de infrastructuur van Dell Technologies en zijn speciaal ontworpen voor uw specifieke gebruik - hetzij op locatie in uw
datacenter, hetzij in faciliteiten met verbindingen met lage latentie naar public cloudproviders. Hierdoor kunt u topprestaties leveren voor
workloads met prioriteit.

8 | Bescherm uzelf tegen cyberaanvallen en ongeplande uitvaltijd
Private cloudimplementaties van APEX geven u meer controle over uw cyberbeveiligingsstrategie, evenals de fysieke beveiliging van de ITinfrastructuur. Met cyberhersteloplossingen kunt u uw meest essentiële data beschermen tegen het toenemende risico op ransomware door
data fysiek te isoleren in een kluis met logisch geplaatste luchtopeningen. Als u verantwoordelijk bent voor cybertolerantie, kunt u intellectueel
eigendom beveiligen en data privé houden, en dat alles op uw eigen voorwaarden. Bovendien maakt APEX Data Storage Services gebruik van
de infrastructuur van Dell Technologies die is ontworpen voor 99,9999% beschikbaarheid3 om te beschermen tegen ongeplande uitvaltijd.

9 | Zorg dat data zich op bekende locaties bevinden om nalevingsverplichtingen
te vergemakkelijken
Met APEX kunt u data opslaan op bekende locaties, waardoor u eenvoudiger kunt voldoen aan de nalevingsverplichtingen met betrekking tot
regels vanuit de branche, wetgeving vanuit de overheid of intern beleid. Deze vorm van beheer kan u helpen bij het voorkomen van problemen
waarbij er inbreuk wordt gemaakt op dataprivacy, lokalisatie en vereisten voor bevoegdheid, evenals de sancties die daaruit kunnen
voortvloeien. APEX oplossingen op locatie en in de cloud geven u volledige controle over uw data en gemoedsrust omdat u weet waar de data
zich gedurende de hele levenscyclus bevinden.

10 | Profiteer vandaag nog van as-a-Service – de APEX manier
APEX maakt het eenvoudiger dan ooit om gebruik te maken van innovatie van Dell Technologies wanneer en waar u dat wilt, terwijl het
infrastructuurbeheer wordt vereenvoudigd of geëlimineerd. APEX helpt u snel te reageren om nieuwe kansen te grijpen en zorgt ervoor dat
uw technologie in lijn blijft met uw zakelijke vereisten. En met APEX hebt u altijd de volledige controle, waarbij u risico's beperkt en prestaties
optimaliseert, en dat alles op uw eigen voorwaarden.
Lees verder over de APEX cloudervaring en bekijk wat dit voor u kan betekenen.
1

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 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. Lees hier het volledige rapport.
2

Gebaseerd op een onderzoek van Forrester Total Economic Impact™ naar APEX-cloudservices, in opdracht van Dell Technologies, VMware en Intel Corporation, juli 2020. Schattingen
over 3 jaar, gebaseerd op interviews met acht klanten die gebruikmaken van APEX Hybrid Cloud, samengevoegd en gecombineerd tot een samengestelde organisatie. De werkelijke
resultaten kunnen variëren. Lees hier het volledige rapport.
3

Gebaseerd op hardwarebeschikbaarheid voor veelvoorkomende onderliggende platformconfiguraties. De werkelijke beschikbaarheid van hardware kan variëren.
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