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Dell APEX Hybrid Cloud voor VMware

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE OPLOSSING

Versnelt de ingebruikname van uw hybrid cloud

Dell APEX Hybrid Cloud voor VMware maakt consistente, veilige bewerkingen mogelijk met 
automatisering en indeling in private en public clouds voor uw VMware-workloads met schaalbare 
computing-, storage- en netwerkbronnen. Met de geïntegreerde VMware Cloud Foundation 
bepaalt u waar uw workloads het beste werken, zodat u workloads naadloos kunt verplaatsen in 
omgevingen met meerdere clouds. Begin met de resources die u vandaag nodig hebt en schaal 
naarmate uw bedrijfsbehoeften groeien met een vereenvoudigde hybrid cloud-ervaring. 

APEX Hybrid Cloud voor VMware biedt voorspelbare maandelijkse prijzen die beschikbaar zijn 
via abonnementen van 1 tot 5 jaar, waarbij hardware, software en services ter ondersteuning van 
implementatie, rackintegratie en assetherstel zijn inbegrepen. Abonneer u op knooppunten die zijn 
ontworpen voor uw workloads via de Dell APEX Console en laat uw cloudinfrastructuur in slechts 
28 dagen leveren en implementeren2. Profiteer van vereenvoudigde activiteiten en geïntegreerde 
mogelijkheden voor levenscyclusautomatisering met infrastructuur die eigendom is van en wordt 
geïmplementeerd door Dell.

Krijg grip op uw 
cloudstrategie

Bescherm uw organisatie 
en behoud de controle in 
alle cloudomgevingen

Uw IT-ervaring 
vereenvoudigen

Bouw eenvoudig de cloud van 
uw keuze met oplossingen op 
maat in slechts een paar klikken  

Een snelle reactie 
op veranderende 
bedrijfsbehoeften

Voldoe aan uw bedrijfs- en 
applicatiebehoeften met een 
flexibele cloudoplossing

Laat Dell u helpen uw infrastructuur te beheren

Beheermodel Wat Dell doet

• Beheerd door klant of partner, eigendom van Dell

• Maandelijks abonnement met flexibele voorwaarden

• Eén aanspreekpunt vanaf de order tot afschaffing 
met een manager voor klantsucces

• Proactieve hardwarebewaking

• Probleemoplossing/oplossen en herstellen op de locatie van 
de klant 

• Tweemaal per jaar systeemonderhoud

• Maandelijkse bedrijfsevaluaties

• Implementeren en afschaffen

1. Alleen inbegrepen in VMware Cloud Foundation Enterprise

2. De implementatietijd wordt gemeten tussen de acceptatie van de bestelling en de activering. De implementatie van 28 dagen is van toepassing op implementaties in één rack van bepaalde vooraf 
geconfigureerde Dell APEX Hybrid Cloud voor VMware-oplossingen en omvat geen geselecteerde vRealize-componenten naast enkele andere functies, zoals vRA en vRO, partnerimplementatie 
of aanpassingen aan de standaardconfiguratie. Implementatie is afhankelijk van kredietgoedkeuring, acceptatie van Dell APEX-voorwaarden door de vereiste partijen, implementatie-enquête, 
beschikbaarheid van bronnen in de implementatiefaciliteit en een voltooid configuratiedraaiboek voorafgaand aan de plaatsing van de bestelling. Beschikbaarheid van producten, internationale 
feestdagen, en andere factoren kunnen de implementatie beïnvloeden. De time-to-value-doelstellingen en de beschikbaarheid van regionale aanbiedingen verschillen per regio. Neem contact op met 
uw verkoopvertegenwoordiger voor meer informatie.

Gezamenlijke engineering 
tussen Dell en VMware leidt tot 
een naadloze, samengestelde 

en geoptimaliseerde 
hyperconverged ervaring.
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Beheer is eenvoudig met de Dell Technologies APEX Console

De APEX Console is uw centrale platform voor het beheren en organiseren van uw 
multicloudtraject.

• Kies serviceopties op basis van de prestatie die de door u gewenste resultaten het best ondersteunt 
• Krijg inzicht in uw cloudkosten met proactieve bewakingstools 
• Geef uw belangrijkste belanghebbenden meer mogelijkheden met op rollen gebaseerde, 

gepersonaliseerde toegang
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Voldoe aan de behoeften van uw bedrijfsworkloads met speciaal gebouwde knooppunttypen

Met APEX Hybrid Cloud voor VMware kunt u eenvoudig de juiste keuze maken om uw resultaten voor uw onderneming te behalen. 
Knooppunten leveren gestandaardiseerde combinaties van reken-, geheugen-, storage- en netwerkbronnen, waarop een virtuele 
machine of container kan worden uitgevoerd. Ze zijn afgestemd op en geoptimaliseerd voor uw workloadvereisten, van kleine (4 GB) 
tot extra grote (32 GB) geheugen-tot-CPU-core-verhoudingen. Daarnaast kunt u een Graphics Processing Unit (GPU) van NVIDIA™ 
selecteren om workloads aan te pakken, zoals Virtual Desktop Infrastructure (VDI), mainstream rekenworkloads, videostreaming en 
training voor kunstmatige intelligentie (AI) en gevolgtrekking.

» ATN International verlaagt de kosten voor applicatie-ondersteuning met ongeveer 20% met Dell APEX Hybrid Cloud voor VMware 

Een telecommunicatieorganisatie overkwam de complexiteit van meerdere clouds met Dell APEX Hybrid Cloud voor VMware. 
ATN International had een eenvoudige manier nodig om workloads in meerdere cloudomgevingen te beheren en te ondersteunen 
om effectieve activiteiten mogelijk te maken en communicatie-, data- en IT-services te leveren in diverse geografische markten. 
Door te kiezen voor Dell APEX Hybrid Cloud voor VMware, kon de organisatie 70% van haar IT-infrastructuur binnen drie maanden 
naar APEX verplaatsen en bedrijfsresultaten leveren die het volgende omvatten:

Hoe onze klanten Dell APEX Hybrid Cloud voor VMware gebruiken

Ongeveer 20% lagere kosten 
voor de ondersteuning van 
de IT-omgeving

Snelle schaalbaarheid 
ingeschakeld om 
aan veranderende 
marktbehoeften te voldoen

Meer kapitaal vrijgemaakt 
via een on-demand OpEx in 
plaats van een CapEx-model

Biedt een 
gemeenschappelijke tool voor 
het naadloos beheren van 
meerdere cloudomgevingen

Knooppunttypen en -details

Geoptimaliseerd voor 
rekenkracht

Algemene doeleinden Geoptimaliseerd geheugen Geoptimaliseerd voor  
grote schaal

4 GB Geheugen tot  
core-verhouding

8 GB Geheugen tot  
core-verhouding

16 GB Geheugen tot  
core-verhouding

32 GB Geheugen tot  
core-verhouding

Gebruiksscenario's

• Mainstream webservers

• Mediacoderingsservers

Gebruiksscenario's

• Webserver met laag tot 
gemiddeld verkeer 

• CI/CD pipelineservers

Gebruiksscenario's

• Middelgrote in-memory 
databases (SAP/HANA)

• Kleinere Enterprise Java-
applicaties

Gebruiksscenario's

• Datamining

• Relationele databases 
met hoge prestaties  
(bijv. Oracle, MySQL)

Optionele GPU-typen en details

Gebruiksscenario's

• Geoptimaliseerde  
VDI-dichtheid

Gebruiksscenario's

• Algemene rekencapaciteit
• Geoptimaliseerde  

AI-gevolgtrekking

Gebruiksscenario's

• Geoptimaliseerde  
VDI-prestaties

• Videocodering/decodering
• AI-training en gevolgtrekking

Model

NVIDIA A16 (of vergelijkbaar)

Model

NVIDIA A30 (of vergelijkbaar)

Model

NVIDIA A40 (of vergelijkbaar)

https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/apex/customer-stories-case-studies/delltechnologies-hybrid-customer-story-atn-international.pdf


Neem deel aan het gesprek

#DellAPEX

Neem contact op met een  
Dell Technologies expert 

dell.com/contact

Meer informatie over Dell APEX 

dell.com/apex
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Dell APEX ondersteunt uw hele cloudtraject

Het leveren van infrastructuur die is ontworpen om u altijd te ondersteunen, waar u ook staat in uw cloudtraject. Dell APEX biedt 
meerdere opties waarmee u de beste infrastructuur kunt kiezen die is afgestemd op de IT-strategie van uw organisatie. Eenvoudig 
beginnen en opschalen met een gefaseerde aanpak die aansluit op uw applicatiebehoeften. 

Dell APEX rekencapaciteit Dell APEX Private Cloud Dell APEX Hybrid Cloud voor VMware

Beheermodel Door de klant beheerd, infrastructuur van Dell

Dell biedt
Hardware- en softwareondersteuning op assetniveau met 24/7 assistentie voor oplossen en herstellen,  

en vervanging van onderdelen

APEX Compute/HCI Bare-metal rekenbronnen die uw keuze 
van besturingssysteem of hypervisor 
ondersteunen voor gevirtualiseerde of 
containergebaseerde omgevingen

Begin klein en schaal op met 
infrastructuur voor VMware-workloads 
in uw datacenter en edge-locaties

Een consistente en veilige 
cloudervaring leveren voor VMware-
workloads in multicloudomgevingen

Dell PowerEdge

Reken (vSphere)

Storage (vSAN optioneel) 

Dell VxRail

V
M

w
are C
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Storage (vSAN)

App-migratie (HCX)1

Reken (vSphere)

vRealize Suite1

Networking (NSX-T)

SDDC Manager

Dell VxRail

Implementeer het 
besturingssysteem of de 
hypervisor van uw keuze

https://www.twitter.com/DellAPEX
http://dell.com/contact
http://dell.com/apex
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