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1 | Softwaregestuurde innovatie 
Met de groeiende focus op AIOps, DevOps, beveiliging en multicloud, gaat het niet alleen meer om storagecapaciteit en -
prestaties. Daarom promoten we op een bijna agressieve wijze de juiste software-innovaties in ons gehele storageportfolio, 
waaronder PowerStore, PowerMax, PowerFlex, PowerScale, PowerProtect, Unity XT en CloudIQ. Innovaties zoals onze uiterst 
aanpasbare softwarearchitectuur, uitgebreide cyberbestendigheid en flexibiliteit van het multicloud-ecosysteem. In feite bestaat 
meer dan 85% van alle ISG-engineers uit software-engineers1… hard aan het werk. In het laatste fiscale jaar van Dell hebben 
we elke dag een nieuw of bijgewerkt product geleverd, inclusief in het weekend en op feestdagen.1

 Omdat we weten dat 
snelheid voor uw bedrijf van wezenlijk belang is, net als meer doen met minder. 

2 | Aanpasbare softwarearchitectuur 
Onze softwarearchitectuur is opgebouwd met geïntegreerde intelligentie. Geïntegreerde AI en automatisering. Onze software 

past zich geheel aan u aan, en is gericht op verandering. Software die kan opschalen! Begin klein en schaal tot 18 PBe aan 

uniforme capaciteit met PowerStore2 en tot 119 PBe aan bestandsstorage met PowerScale.3 Verhoog prestaties en capaciteit 

onafhankelijk: optimalisatie van datapaden levert een lineaire schaal met PowerFlex. En met SmartScale krijgt u nog meer 

databescherming op schaal, waarbij resources worden samengevoegd over meer dan 3 EB aan logische capaciteit. Profiteer 

verder nog van onze nieuwste on-demand mogelijkheden, met niet-verstorende software-upgrades. 

3 | Snelheid voor ontwikkelaars 
Geef uw ontwikkelaars de clouds die ze nodig hebben. Dat is waar het om draait. En automatisering is de sleutel. We maken het 
DevOps-teams gemakkelijk om IT te leveren met de flexibiliteit van de cloud, on-premise. Onze geïntegreerde, DevOps-ready 
platformen automatiseren provisioning en bewerkingen, zodat u zich kunt richten op het beheren van containers, en niet op 
infrastructuur. Profiteer van een consistente gebruikerservaring wanneer u vanuit uw on-premise systemen verbinding maakt 
met de public cloud. Wij bieden het breedste DevOps-ready platformportfolio dat volledig is gevalideerd met alle grote hyper-
scalers en containerindelingplatforms.4 U profiteert van onze storageoplossingen voor bedrijven, zoals snapshots, replicatie, 
waarneembaarheid, autorisatie en tolerantie, samen met toonaangevende Kubernetes-indeling. Met onze software voor 
databescherming in de multicloud kunt u ook eenvoudig back-ups maken en containers terugzetten vanaf test/dev- en 
productieomgevingen. 

4 | Intelligent inzicht 
Voor inzicht is intelligentie nodig: dat geldt zowel voor mens als machine. Onze AIOps-software is echt slim. De software maakt 
gebruik van algoritmen voor telemetrie, ML en andere analytics waarmee zowel traditionele ITOps- als DevOps-teams proactief 
en tot 10x sneller hun infrastructuurproblemen kunnen oplossen.5

 Slimme, end-to-end inzichten in het gehele 
infrastructuurportfolio van Dell. CloudIQ bespaart IT gemiddeld één werkdag per week5

 - tijd die kan worden besteed aan het 
afstemmen van prestaties en de ontwikkeling van nieuwe producten. Geef teams de waardevolle inzichten die ze nodig hebben 
om de infrastructuur gezond en cyberveilig te houden. 
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Uw bedrijf zit nooit stil. En hetzelfde zou moeten gelden voor uw storage. 

Waarom kiezen klanten voor Dell Technologies als ze op zoek zijn naar een continue moderne storage-ervaring? Lees verder 
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5 | Uitgebreide weerbaarheid tegen cyberaanvallen 
Er is een goede reden waarom Dell 96% van de Fortune 500-bedrijven bedient.6 Ten eerste leveren we 's werelds veiligste 
missiekritische storage met PowerMax.7 Deze software is speciaal ontworpen voor robuuste Zero Trust beveiligingsarchitecturen8

 

die uw hoogwaardige informatie op elk punt beschermen bij een mogelijke datalek. En als het gaat om moderne bescherming 
tegen cyberaanvallen zoals ransomware, is innovatieve software essentieel, zoals de 'operational air gap'-technologie met data-
isolatie en onveranderbare storage. Om hun essentiële data te beveiligen en te herstellen hebben organisaties een beveiligde 
kluis nodig, zowel on-premise als in de public cloud. De softwaregedefinieerde infrastructuur van PowerFlex werkt samen met 
onze PowerProtect cyber recovery-oplossing, zodat u met een betrouwbaarheid van 99,5% elk databeschadiging kunt vinden. 

6 | Flexibiliteit van ecosysteem met meerdere clouds 
Multicloud is een blijvertje. En dat vereist intelligente storage on-premise, in public clouds, clouds naast elkaar of in co-
locatiecentra. Gebruik “elke data in uw clouds” met een consistente ervaring. Onze cloudsoftware biedt u multicloudfuncties op 
maat, en niet als standaardoplossing. In feite bieden we het breedste productportfolio van ondernemingsniveau die u van één 
leverancier kunt verwachten, met ondersteuning voor alle belangrijke hyper-scalers.1 Profiteer van onze grote bedrijfsschaal, zowel 
op het gebied van prestaties als capaciteit, met de uitgebreide storage- en databeschermingsservices van Dell. Denk hierbij onder 
meer aan ons schaalbare bestandssysteem en de geavanceerde datareductiefuncties voor apps die worden uitgevoerd in de public 
cloud, oftewel 'Project Alpine'. Wist u dat Dell Technologies 10,3 EB aan data in de cloud beschermt?9

 - en dit wordt elke dag meer. 

7 | Door meer klanten vertrouwd 
Dell is nr. 1 in storagesoftware,10

 NAS,11
 niet-gestructureerde storage,11

 hyperconverged systems,12
 externe storageoplossingen 

voor bedrijven,11
 software voor datareplicatie en bescherming13

 en apparaten en software voor databescherming.14
 En dan is er ook 

nog het Dell Future Proof-programma dat ervoor zorgt dat u geen storage meer hoeft aan te schaffen. Als u onze storage 
aanschaft, komt u in aanmerking voor de driejarige tevredenheidsgarantie, een datareductiegarantie tot max. 4:1, een 
deduplicatiegarantie tot 55:1 voor databescherming, zorgeloze datamigraties, Anytime Upgrade-opties, flexibele betalingen en 
meer.15 Bovendien wordt u ondersteund door services van wereldklasse. Geniet van uw gemoedsrust met een continu moderne 
storage-ervaring. 

 

Eindnoten: 

1. Gebaseerd op een interne analyse van Dell, maart 2022. 

2. Gebaseerd op interne analyses van Dell Technologies in februari 2022. 

3. Gebaseerd op een interne analyse van Dell, maart 2022. Gaat uit van een datareductieratio van 1,6:1 en een PowerScale storage-efficiëntie van 80%. De werkelijke resultaten kunnen 
variëren op basis van de dataset. 

4. Gebaseerd op een analyse van Dell van geïntegreerde systemen voor Kubernetes-distributies, maart 2022. 

5. Gebaseerd op een enquête van Dell Technologies onder CloudIQ gebruikers uitgevoerd in mei t/m juni 2021. De werkelijke resultaten kunnen variëren. 

6. Dell Technologies Key Facts, bijgewerkt maart 2022. 

7. Gebaseerd op interne analyse door Dell van de cyberbeveiligingscapaciteit van Dell PowerMax versus de cyberbeveiligingscapaciteit van concurrerende mainstream arrays 

die open systemen en mainframe-storage ondersteunen, maart 2022. 

8. Gebaseerd op een interne Dell analyse van onze zeven pijlers van Zero Trust architecturen voor Dell PowerMax, maart 2022. 

9. Hierbij wordt uitgegaan van een gemiddelde datareductie van 4:1. De werkelijke resultaten kunnen afhankelijk van de datatypen variëren. 

10. IDC WW Quarterly Storage Software & Cloud Services QView, 2021Q2, 9 september 2021, Vendor Revenue. 

11. IDC WW Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, 2021Q2, 9 september 2021, Vendor Revenue. Opmerking: Niet-gestructureerde storage omvat een combinatie van 

objectgebaseerde storage (m.u.v. HCI) en Scale-Out NAS (m.u.v. HCI). 

12. IDC WW Quarterly Converged Systems Tracker, 2021Q2, 16 september 2021, Vendor Revenue. 

13. IDC 1Q21 Storage Software and Cloud Services Qview. 

14. Gebaseerd op gecombineerde omzet uit de IDC Purpose-Built Backup Appliance (PBBA) Tracker in het eerste kwartaal van 2021, met geselecteerde segmenten voor storagesoftware uit de 
Storage Software and Cloud in het eerste kwartaal van 2021 

Services Qview. 

15. 4:1 Data Reduction en het Anytime Upgrade-programma zijn beschikbaar op PowerStore- en PowerMax-storage. 
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