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1 | Onbeperkte softwaregedefinieerde infrastructuur voor onbeperkte consolidatie 
PowerFlex is een krachtig platform voor initiatieven met brede consolidatie. PowerFlex brengt de levering van blokstorage, 

bestandsstorage1 en rekenresources in een technisch geïntegreerd systeem samen, terwijl deze een breed scala aan 

hypervisors en besturingssystemen ondersteunt op een gemeenschappelijk platform. PowerFlex maakt ook gebruik van 

op standaarden gebaseerde NVMe/TCP-connectiviteit1. Met deze mogelijkheden kunnen organisaties een verscheidenheid 

aan workloads met uiteenlopende eisen en besturingsomgevingen optimaal consolideren. 

2 | Aanpasbare architectuur verbetert de reactietijd van IT  
PowerFlex schaalt reken- en storageresources flexibel en zonder onderbrekingen om specifieke knelpunten aan te pakken. 

Stel snel resourcegroepen samen en stel ze opnieuw samen om te voldoen aan veranderende bedrijfsbehoeften. Doorbreek 

traditionele beperkingen, schaal uw infrastructuur op en laat resourcegroepen groeien en krimpen naarmate de behoeften 

daarom vragen, zonder complexe planning. 

3 | Slimme optimalisatie zorgt voor extreme prestaties en schaalbaarheid 
PowerFlex softwaregestuurde optimalisatie consolideert resources over knooppunten en optimaliseert tegelijkertijd het datapad 

en de plaatsing, wat resulteert in onbeperkte IO en doorvoerprestaties met latentie van minder dan een milliseconde. De 

architectuur kan lineair worden opgeschaald naar duizenden knooppunten voor optimale resultaten, of u nu een krachtige 

database moderniseert of grote applicatielandschappen consolideert. 

4 | Zelfherstel biedt ononderbroken services  
PowerFlex-systemen zijn ontworpen om meerdere opeenvolgende storingen te doorstaan zonder uitval van de service of lagere 

prestaties. PowerFlex bewaakt voortdurend de resources en bouwt datasets op defecte schijven of knooppunten snel opnieuw 

op, zodat de service ononderbroken beschikbaar is en aan de prestatiedoelen voldoen.  

5 | Intelligente inzichten en uniform beheer vereenvoudigen geschaalde 
activiteiten  
PowerFlex Manager, een toolset voor uniform beheer voor PowerFlex-systemen, is ontworpen om IT-activiteiten en taken voor het beheer 

van de levenscyclus te vereenvoudigen met uitgebreide automatisering die de beheertijd met wel 95% vermindert en het aantal stappen dat 

nodig is voor activiteiten met meer dan 77%2. Integratie met CloudIQ intelligente inzichten vereenvoudigt de bewaking van gedistribueerde 

PowerFlex-implementaties op meerdere locaties nog meer door een naadloos cloudgebaseerd AIOps-mechanisme te bieden. 
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PowerFlex is een platform voor onbeperkte softwaregedefinieerde infrastructuur dat is ontworpen om de flexibiliteit van IT en zakelijke 

flexibiliteit te maximaliseren door een brede reeks besturings- en hyperscaler-platforms te optimaliseren, terwijl de automatisering wordt 

verbeterd en uitzonderlijke workloadtresultaten worden geleverd. 
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6 | Brede hyperscaler-support maximaliseert de wendbaarheid en flexibiliteit 
van multicloud 
PowerFlex biedt keuze en vrijheid bij implementaties van multicloud. Met ondersteuning voor alle belangrijke hyperscaler 

platforms, waaronder AWS EKS Anywhere, Google Cloud Anthos en Kubernetes met Azure Arc kunt u uw multicloudactiviteiten 

vereenvoudigen op meerdere hyperscaler-cloudplatforms met een uniforme on-premises PowerFlex-infrastructuur. 

7 | Uitgebreide tools verbeteren de DevOps-productiviteit en IT-flexibiliteit  
Naast ondersteuning voor hyperscaler ondersteunt PowerFlex een breed scala aan on-premises container-orkestratieplatforms 

op bare metal of hypervisors, waaronder Red Hat OpenShift, SUSE Rancher en VMware Tanzu. Met Dell Container Storage 

Modules (CSM) en CSI-drivers vereenvoudigt PowerFlex de storageactiviteiten voor Kubernetes. Bovendien biedt PowerFlex 

een uitgebreide en gebruiksklare toolset met PowerFlex REST API's, PowerFlex Ansible Modules en Dell AppSync om 

DevOps, infrastructuurbeheer en DBA-workflows te automatiseren.  

8 | Uitgebreid gevalideerd ecosysteem optimaliseert de uitvoering van workloads 

PowerFlex is geoptimaliseerd en gevalideerd voor een brede reeks workloads voor ondernemingen voor uitzonderlijke 

prestatieresultaten. PowerFlex biedt toonaangevende prestaties en voorspelbaarheid voor IO-intensieve transactionele 

of doorvoerintensieve analytische workloads, terwijl de hardwaregrootte wordt geminimaliseerd.  

9 | Dataservices voor ondernemingen vereenvoudigen de bescherming 
en naleving 
PowerFlex biedt dataservices voor bedrijven die compressie, versleuteling, snapshots en replicatie omvatten om te helpen 

voldoen aan specifieke workload- en bedrijfsvereisten. De PowerFlex-oplossing met Dell PowerProtect Cyber Recovery 

verbetert de veerkracht en bescherming van deze bedrijfskritieke It-middelen nog meer.  

10 | Dell Technologies - uw vertrouwde partner voor langetermijnsucces 
PowerFlex wordt door Dell Technologies ontworpen, geïmplementeerd en ondersteund als één systeem, waardoor de risico's bij 

implementaties worden beperkt en voorspelbare resultaten worden geleverd. PowerFlex-klanten profiteren van het aanbod van 

Dell op de volgende gebieden:  

- Flexibel op aanvraag OPEX-verbruik met APEX Flex on Demand en APEX Datacenter Utility 

- Versnelde ingebruikname van bedrijfstechnologie met Dell ProDeploy Enterprise Suite 

- Uitgebreide support voor complexe omgevingen met Dell ProSupport Enterprise Suite en optionele Support Services for Enterprise  

- Maximaliseer investeringen, beveilig de toekomst en lever gegarandeerde resultaten met het future-proof programma van Dell  

- Financieringsopties met Dell Financial Services 

- Bewezen, geteste oplossingen voor beveiliging en databescherming  

 

 

 

 

 

 

 

 
1 PowerFlex-bestandsservices en NVMe/TCP-storageconnectiviteit zijn beschikbaar in augustus 2022 

2 Infografiek en analyse geproduceerd door extern bureau op basis van interne tests die zijn uitgevoerd door PowerFlex Product Management.

 

 
 

 

 
 

 

Bekijk meer resources Meer informatie over  
Dell PowerFlex  
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Neem deel aan het gesprek 

met #powerflex 

 

Neem contact op met een 
Dell expert 1-866-438-3622 

https://www.delltechnologies.com/en-us/payment-solutions/flexible-consumption/flex-on-demand.htm
https://www.delltechnologies.com/en-us/payment-solutions/flexible-consumption/data-center-utility.htm
https://www.dell.com/en-us/dt/services/deployment-services/prodeploy-enterprise-suite.htm
https://www.dell.com/en-us/dt/services/support-services/prosupport-enterprise-suite.htm#accordion0
https://www.dell.com/en-us/dt/services/support-services/optional-support-services-for-enterprise.htm#accordion0
https://www.delltechnologies.com/en-us/products/future-proof-program.htm
https://dfs.dell.com/Pages/DFSHomePage.aspx
https://www.delltechnologies.com/en-us/solutions/cloud/cloud-enabled-infrastructure/cloud-link.htm
https://www.delltechnologies.com/en-us/data-protection/index.htm
https://infohub.delltechnologies.com/t/powerflex-14/
https://www.dell.com/en-us/dt/storage/powerflex.htm
http://www.dellemc.com/isilon
https://www.emc.com/en-us/contact/contact-us.htm

