
Dell Technologies 
en VMware 
Maak gebruik van de kracht van technologie 
om uw bedrijf te laten groeien



Twee leiders, één strategie
Dell Technologies en VMware® zijn leiders in onze branche. Samen hebben we een 
lange geschiedenis van partnerschap, samenwerking en innovatie. We werken nauw 
samen om oplossingen op elkaar af te stemmen en te ontwikkelen die voldoen aan de 
behoeften van onze klanten. En we werken nog harder om ervoor te zorgen dat uw 
ervaring met onze technologie zo eenvoudig, intuïtief, productief en veilig mogelijk is. 

Focus op resultaten 

Dell Technologies en VMware bieden unieke waarde aan onze gezamenlijke klanten door 
geïntegreerde IT-platforms en oplossingen te leveren die digitale transformatie versnellen.  

Het leiderschap van VMware op het gebied van multi-cloud en digitale transformatie, 
in combinatie met het beste productportfolio in zijn klasse en de wereldschaal van 
Dell Technologies, zorgt voor een krachtig technologisch partnerschap met een strakke 
marktintroductie en gezamenlijke innovatiestrategie. Het resultaat is een strategische reeks 
geïntegreerde oplossingen die gebruikmaken van de gezamenlijke sterke punten van beide 
bedrijven. Deze wordt ondersteund door een diepgaand partnerschap met Dell Technologies 
en een gezond VMware-ecosysteem om intrinsieke waarde aan onze klanten te bieden.

Kubernetes op uw manier 
Dell is de enige leverancier met een volledig 
geïntegreerd aanbod van VMware Tanzu™-

referentiearchitectuur, clusters en private cloud.

Kant-en-klare WAN-modernisering 
Verbeter de prestaties van applicaties en verlaag 
de WAN-kosten met tot 75%2 met een alles-in-

één oplossing voor SD-WAN.

Versnellen 
met VxRail.  

114% meer nieuwe 
applicatieontwikkeling  

per jaar1

Bewezen innovators met 
tientallen jaren ervaring 
als partners

Een breed portfolio van 
gezamenlijke oplossingen 
die de belangrijkste 
uitdagingen van klanten 
oplossen

Afstemming op één 
enkele strategie die aan 
de klantbehoeften voldoet.
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1 IDC Business Value Technical Paper, gesponsord door Dell Technologies en Intel®, The Business Value of Dell EMC VxRail and 
VMware Cloud Foundation on Dell EMC VxRail”, december 2020. De werkelijke resultaten kunnen afwijken. 

2 75% van de kosten bespaard gebaseerd op interne VMware-berekeningen van een privé-MPLS van $ 1.800/maand, omgezet naar 
een SD-WAN dual breedbandconfiguratie van ongeveer $ 200/maand Werkelijke besparingen kunnen afwijken afhankelijk van de 
specifieke configuraties en breedbandkosten.



Omgaan met de digitale noodzaak

Terwijl digitale transformatie voor bedrijven overal ter wereld een prioriteit blijft, blijven wij 
de uitdagingen en behoeften die bovenaan de agenda staan, evalueren en bijstellen. 

Volgens IDC zal 70% van alle organisaties tegen 2022 hun gebruik van digitale 
technologieën hebben versneld. Uitgavencijfers ondersteunen deze trend. Investeringen in 
technologieën ter ondersteuning van digitale transformatie blijven versnellen en zullen van 
2020 tot 2023,3 goed zijn voor meer dan 6,8 miljard dollar aan directe uitgaven.3

IT en apps moderniseren en een 
cloudmodel leveren 

Door uw IT-infrastructuur te moderniseren kunt u flexibeler, productiever en  
concurrerender worden. 

Deze helpt u de voordelen van hybride en multi-cloudomgevingen te maximaliseren, de 
operationele efficiëntie te verbeteren, IT te versterken voor een veerkrachtig bedrijf,  
werken op afstand mogelijk te maken en modernisering van applicaties te ondersteunen. 

En een belangrijke factor is de mogelijkheid om gebruik te maken van cloud-native 
technologieën, zoals containers en Kubernetes® om de ontwikkeling en levering van micro-
service applicaties te versnellen en uw applicaties die essentieel zijn voor uw bedrijf te 
moderniseren.

van de organisaties 
implementeert apps in 

gedistribueerde omgevingen, 
zoals datacenters, cloud en edge.4  

80%

van alle organisaties zal het gebruik van digitale 
technologieën in 20223 hebben versneld.70%

Verbeter de operationele efficiëntie

Versterk IT voor een  
veerkrachtiger bedrijf

Werken op afstand mogelijk maken

Modernisering van applicaties 
ondersteunen
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3 IDC, “IDC Reveals Worldwide Digital Transformation Predictions; 
65% of Global GDP Digitalized by 2022, Driving Over $6,8 Trill ion 
of Direct DX Investments from 2020 to 2023”, oktober 2020.

4 VMware H1 Benchmark, Cloud and Applications, gebaseerd op 
onderzoek bij 1.200 organisaties, maart 2021.



Integratie als motor voor uw digitale 
toekomst 

Wij richten ons op het helpen van klanten, zoals we helpen uw doelen te bereiken, en samen 
bieden wij een unieke combinatie van oplossingen voor de levering en beheer van infrastructuur 
en applicaties die IT schaalbaar, efficiënt, veilig en duurzaam maken. 

Onze gezamenlijke innovatie gaat verder dan alleen infrastructuur en as-a-Service-oplossingen. 
Deze bevat ook netwerken, intrinsieke beveiliging en cyberveerkracht en -herstel. We hebben 
oplossingen die zijn ontworpen voor werkruimtes, modernisering van apps, multi-cloud en edge. 
Veel van onze gezamenlijke aanbiedingen ondersteunen omgevingen voor ondernemingen,  
mid-market, branchespecifieke omgevingen en andere omgevingen.

Door deze oplossingen samen te gebruiken, kunt u de kracht van technologie gemakkelijker 
benutten om uw bedrijf vooruit te helpen.

“Ons partnerschap met 
Dell Technologies en VMware heeft 

Trintech geholpen de omzet met 
300% te laten groeien, het aantal SaaS-

klanten dat met deze infrastructuur 
wordt ondersteund te verdrievoudigen 
en de operationele efficiëntie met meer 

dan 350% te verhogen.”

— Matt Bertram,  
vice-voorzitter van 

Technology,  
Trintech 

““We hebben 800.000 dollar bespaard op terugkerende kosten voor het 
vernieuwen van de hardware van onze politieauto's. Daarvoor maakten 
we onze VMware Horizon® VDI, een mobiele oplossing die wordt 
ondersteund door VxRail.”

— Richard Gagnon, 
CIO, Amarillo, Texas (VS), Klantverhaal lezen 

Voordelen van gezamenlijke innovatie

• Hogere snelheid en flexibiliteit

• Lagere kosten en betere prestaties

• Verhoogde productiviteit en meer 
tevreden medewerkers

• Verbeterde beveiliging, veerkracht  
en operationele efficiëntie
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https://www.delltechnologies.com/asset/nl-nl/products/servers/customer-stories-case-studies/dell-technologies-trintech-customer-story.pdf
https://www.delltechnologies.com/nl-nl/converged-infrastructure/hyper-converged-infrastructure.htm#pdf-overlay=//www.delltechnologies.com/asset/nl-nl/products/converged-infrastructure/customer-stories-case-studies/dell-technologies-city-of-amarillo-customer-story.pdf


Krachtig partnerschap

Ons partnerschap biedt een diepgaande integratie van de innovatieve technologie van 
VMware met de unieke combinatie van applicaties en infrastructuuroplossingen van 
Dell Technologies en VMware, en biedt tegelijkertijd keuze en flexibiliteit hoe u technologie 
gebruikt. 

Wij hebben gezien hoe de verschuiving naar digitale bedrijfsactiviteiten is losgebarsten 
en waarom het voor organisaties, zoals die van u, belangrijk is om de overstap te 
maken. Het partnerschap tussen Dell Technologies en VMware biedt u een uniek 
voordeel, aangezien onze infrastructuuroplossingen zijn geoptimaliseerd voor 
VMware-oplossingsstacks. Onze belangrijkste initiatieven om digitale werkplekken 
te ondersteunen, flexibiliteit te vergroten, as-a-service te leveren en cloud- en app-
modernisering te verbeteren terwijl cyberveerkracht wordt bereikt, zorgen ervoor dat 
klanten zeggen: “Dell en VMware zijn simpelweg anders”. De klantervaring is naadloos. 

W doen zo veel meer dan alleen samen onze producten op de markt brengen en 
verkopen. We zijn een voorloper op het gebied van digitale transformatie door innovatie 
en gezamenlijk ontwikkelde oplossingen, waarbij we urenlang testen en validaties 
uitvoeren om ervoor te zorgen dat ze beter samenwerken, zodat u successen kunt 
boeken. 

VMware 
Cloud®

VMware Cloud 
Foundation™  

op VxRail

VMware Carbon 
Black-platform, 
VMware NSX®

VMware 
Tanzu op 

VxRail

Unified Workspace 
met VMware 

Workspace ONE®

VMware 
SD-WAN

App- en cloudmodernisering Werkruimte waar u ook bentSaaS first

Flexibele IT Werken en leren Innoveren met data 

Bereik cyberveerkracht met intrinsieke beveiliging

Dell Technologies

VMware

Oplossingen
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5 Dell Technologies PPT, “Key Facts”, maart 2021.

6 Jeffrey Burt, “VMware unifies its cloud front” 5 april 2021.

99% 
van de Fortune 500- 
bedrijven zijn onze klant5

85 miljoen 
Enterprise-workloads 
op VMware6

31.989 
gecombineerde  
Dell Technologies/
VMware-patenten en 
11 jaar leider in Gartner 
Magic Quadrant5

Inzet voor duurzaamheid, 
diversiteit en inclusie

https://corporate.delltechnologies.com/content/dam/digitalassets/active/en/unauth/offering-overview-documents/solutions/key_facts_about_dell_technologies.pdf
https://www.nextplatform.com/2021/04/05/vmware-unifies-its-cloud-front/


Het voordeel van Dell Technologies 
en VMware

Een van de unieke voordelen die wij bieden, is de diepgaande integratie van 
VMware software met het portfolio van Dell Technologies oplossingen. Hierdoor 
kunnen wij een naadloze gebruikerservaring bieden, complexe activiteiten 
vereenvoudigen, de productiviteit en prestaties verhogen en risico's beperken. 

We vereenvoudigen en stroomlijnen implementaties, activiteiten en beheer met 
flexibele tools, API's en plug-ins. Selfservice, automatisering, versleuteling en 
cloudgebaseerde monitoring helpen de complexiteit van IT te vereenvoudigen 
en de operationele efficiëntie te vergroten.

Deze gestroomlijnde aanpak biedt niet alleen voor meer efficiëntie, maar stelt u ook 
in staat om moderne applicaties met Kubernetes sneller en met meer veerkracht, 
flexibiliteit en schaalbaarheid te ontwikkelen en te leveren.

Beveiliging is ook cruciaal voor alles wat we doen. Het is geen product, tool of 
bundel. Het is een kernstrategie voor succes. Deze maakt deel uit van al onze 
gezamenlijke oplossingen, of het nu gaat om intrinsieke beveiliging van VMware 
Carbon Black of cyberveerkrachtige architectuur in oplossingen voor hardware en 
databescherming van Dell Technologies.  

Ons sterk partnerschap zorgt voor: 

• Wereldwijd bereik met de beste oplossingen in zijn klasse

• Tijdsbesparing en investeringen veiligstellen dankzij urenlange gezamenlijke 
tests en validaties

• Gestroomlijnde ervaring met een enorme leveringsketen en distributie

• Gemoedsrust met beste oplossingen in zijn klasse voor beveiliging en 
cyberherstel

“Met een cloudbasis van 
Dell Technologies waarin VxRail 
en VMware zijn geïntegreerd, 
helpen wij klanten optimaal 
gebruik te maken van het 
innovatiepotentieel van  

de cloud.”

— Dan Houdek,  
Senior Product Marketing Leader,  

Rackspace Technology,  
Klantverhaal lezen
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https://www.delltechnologies.com/asset/nl-nl/solutions/infrastructure-solutions/customer-stories-case-studies/dell-technologies-rackspace-customer-story.pdf


We zijn nog maar pas begonnen.

Hoewel we een lange en indrukwekkende geschiedenis van partnerschap en 
gezamenlijke innovatie hebben, zijn we nog maar pas begonnen. 

In de toekomst zullen we die basis blijven verfijnen en uitbreiden om uw bedrijf 
verder te transformeren en te versterken. We zullen innovatie in de toekomst 
blijven vormgeven en technologieën ontwikkelen die uw ervaring vereenvoudigen 
en de vooruitgang van de mens stimuleren. En weS zullen alles in het werk stellen 
om u te helpen de kracht van technologie te benutten, zodat deze vandaag en tot 
ver in de toekomst aan uw behoeften voldoen.

“Onze leden vertrouwen erop dat we innovatief zijn. Zij 
vertrouwen erop dat wij veilig zijn. Dankzij ons partnerschap 
met VMware en Dell Technologies zijn we ervan overtuigd 
dat we aan hun verwachtingen kunnen voldoen en ze zelfs 
kunnen overtreffen.

— Mark Fournier, 
Systems Architect, Federal Credit Union in de Verenigde Staten, Klantverhaal lezen
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https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/customers/ussfcu-solution-case-study-en.pdf


Copyright © 2021 Dell Inc. of dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden. Dell, EMC en andere handelsmerken zijn handelsmerken van Dell Inc. of diens dochterondernemingen. VMware® is een gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van VMware, 
Inc., in de Verenigde Staten en/of andere rechtsgebieden. Intel® is een handelsmerk van Intel Corporation of zijn dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere landen. Kubernetes® is een gedeponeerd handelsmerk van The Linux Foundation. 
Alle overige handelsmerken die in deze publicatie worden gebruikt, zijn eigendom van de desbetreffende rechthebbenden.  
Gepubliceerd in de Verenigde Staten 07/21 Ebook

Dell Technologies is van mening dat de informatie in dit document op het moment van publicatie accuraat is. De informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ontdek wat mogelijk is.

Om meer te weten te komen over hoe de kracht van onze oplossingen uw bedrijf 
vooruit kan helpen, kunt u contact opnemen met uw verkoopvertegenwoordiger of 
de volgende hulpbronnen bezoeken:

• Belangrijkste website > 

• Bekijk onze video >
• Lees onze blogs >

• Ga naar ons Hands-on Lab > 

• Probeer onze oplossingen >

De foto's van personen die in elkaars nabijheid aan het werk 
zijn, zijn genomen vóór de wereldwijde pandemie.

http://www.delltechnologies.com/VMware
https://www.delltechnologies.com/resources/nl-nl/asset/brochures/solutions/power-of-dell-isg-and-vmware-video.mp4
https://www.delltechnologies.com/nl-nl/corporate/newsroom/blogs.htm
https://www.delltechnologies.com/nl-nl/hands-on-labs/index.htm
https://democenter.dell.com/interactive/
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