
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 | Toonaangevende cyberbeveiliging 
PowerMax biedt ongeëvenaarde cyberbestendigheid waarmee uw data levenslang beschermd blijven. PowerMax richt zich op 

een brede en holistische cyberbeveiliging, gebaseerd op het NIST-framework waarin het volledige storage-ecosysteem is 

omvat. PowerMax is ontworpen voor robuuste Zero Trust-beveiligingsarchitecturen1 die uw hoogwaardige informatie 

beschermen bij een cyberaanval. Het product wordt standaard geleverd met geïntegreerde intrinsieke beveiliging, waaronder 

hardware root of trust (secure boot), beveiligde toegangscontroles en sabotage-proof auditlogboeken. En met een groeiend 

aantal cyberaanvallen biedt PowerMax een kluis voor geavanceerd cyberherstel bij elke aanval, naast ondersteuning voor op 

beleid gebaseerde veilige en niet-te-veranderen snapshots waarmee de onbedoelde of schadelijke verwijdering van snapshots 

voordat de snapshot is verlopen, wordt voorkomen.  

 

2 | Intelligente storageautomatisering 
PowerMax voor snellere bedrijfsresultaten met next-generation automatiseringsfuncties die IT-activiteiten sterk vereenvoudigen. 

Elk systeem brengt autonome storage tot leven met een geïntegreerde machine learning-engine die gebruikmaakt van 

voorspellende analyses en patroonherkenning om prestaties te maximaliseren, zonder beheeroverhead. De geautomatiseerde 

storage-provisioning voor open systemen en mainframe workloads wordt uitgevoerd met behulp van een eenvoudige REST API 

die u en uw IT-afdeling veel tijd en moeite zal besparen. En met het eerste softwaregedefinieerde NVMe/TCP-hulpprogramma in 

de branche voor de automatisering van storageresources kunt u alle activiteiten voor netwerkstorage nog verder vereenvoudigen.  

 

3 | DevOps/containerintegratie 
PowerMax stroomlijnt de ontwikkeling van applicaties en automatiseert storageworkflows via integratie met een breed 

ecosysteem van toonaangevende DevOps en open beheerframeworks. PowerStore ondersteunt de uitgebreide integratie met 

VMware-beheer en allerlei operationele functies, waaronder vSphere storagebeheer en provisioning, VAAI, VASA en native 

vVols-support. En als het gaat om containerisatie en DevOps, dan kunnen PowerMax-gebruikers profiteren van plug-ins, 

waaronder die voor CSI, Kubernetes, Ansible en vRealize Operations.  

 

4 | Bedrijfskritieke databeschikbaarheid 
PowerMax stelt de standaard voor bedrijfskritieke beschikbaarheid. PowerMax levert u altijd de hoogste niveaus van 

databeschikbaarheid voor uw bedrijfskritieke applicaties, of het nu gaat om bewezen active-active datacenterreplicatie om te 

voldoen aan strenge BC/DR-vereisten, om niet-verstorende PowerMaxOS-upgrades in minder dan zes seconden2 of om continue 

data-integriteitscontroles. 
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BELANGRIJKE REDENEN  

WAAROM KLANTEN KIEZEN VOOR 

DELL POWERMAX MET NVME 

Kies voor een sneller traject naar continue moderne storage met PowerMax: betrouwbare, intelligente en innovatieve bedrijfsstorage voor 
de beveiliging van uw bedrijfskritieke data. Wat zijn de belangrijkste redenen waarom klanten voor PowerMax kiezen? Blijf lezen!  1 0 



 

 

5 | Optimale storage-efficiëntie 
PowerMax heeft de nieuwste inline datadeduplicatie- en compressietechnologieën, waaronder een garantie op  

4:1-datareductie voor open systemen en 3:1-datareductie voor mainframe-storage (als eerste in de branche)3. Bovendien 

hebben deduplicatie en compressie vrijwel geen invloed op de prestaties. Beide technologieën werken met alle dataservices 

en kunnen per applicatie worden in- en uitgeschakeld.  
 

6 | Uiterst veerkrachtige mainframe-storage 
De PowerMax mainframe-connectiviteit omvat 32 Gb FICON en IBM zHyperlink4, het snelste protocol voor dataoverdracht 

dat beschikbaar is voor mainframe-storage. Met 3:1-compressie, ondersteund door Dell Future-Proof-programma van Dell, 

beschikt u over 10 petabyte aan effectieve mainframecapaciteit. De toonaangevende cyberbeveiliging maakt zowel virtuele 

als fysieke mainframe cyberkluisen mogelijk. Met Anytime Consolidation kunt u mainframe- en open systeemcapaciteit 

op aanvraag toewijzen. Zo kan de efficiëntie en duurzaamheid van uw storagevoetafdruk worden verbeterd. En de 

betrouwbaarheid van PowerMax wordt ondersteund door meer dan 30 jaar storage-expertise en support voor mainframes. 

 

7 | Innovatieve storagetechnologie 
PowerMax wordt geleverd met meer dan 1000 patenten waardoor de storage-industrie al meer dan 30 jaar door allerlei 

transformaties is geïnnoveerd. De nieuwste PowerMax 'true scale-out architectuur' ontsluit de kracht van NVMe (TCP en Fibre) 

voor een hogere mate van schaalbaarheid, beschikbaarheid, betrouwbaarheid en storageprestaties op ondernemingsniveau. 

Pluk de vruchten van snellere moderne digitale transformatie.  

 

8 | Kosteneffectieve flexibiliteit met storage-as-a-service 
PowerMax met Dell APEX Flex on Demand biedt u flexibele capaciteit, waarbij we met u samenwerken om de juiste capaciteit 

te bepalen voor uw workloads, ook als ze in de loop der tijd krimpen of groter worden. U krijgt onmiddellijk toegang tot 

buffercapaciteit op de PowerMax als u deze nodig hebt, terwijl u alleen betaalt voor de technologie die u gebruikt. En uw 

factuur wordt verhoogd of verlaagd zodat deze overeenstemt met uw daadwerkelijke gebruik. Combineer de schaalbaarheid en 

cyberbestendigheid van PowerMax met de flexibiliteit en flexibiliteit van Dell APEX Flex on Demand.  

 

9 | Altijd de modernste storage 
Met het Dell Future Proof-programma hoeft u zich geen zorgen te maken over de aanschaf van storage. Bij de aankoop van 

PowerMax komt u in aanmerking voor een tevredenheidsgarantie van 3 jaar, bescherming van uw hardware-investering en 

een garantie op 4:1-datareductie. Anytime Upgrade biedt niet-verstorende data-in-place-upgrades naar next-generation 

technologie, waarbij PowerMax knooppunten zonder onderbrekingen worden geüpgraded met behoud van bestaande stations 

en uitbreidingsbehuizingen, zonder dat u extra aankopen hoeft te doen.  

 

10 | Ondersteund door experts 
De experts van Dell consultingservices weten wat er nodig is om de uw bedrijfsbehoeften te harmoniseren met die  

van uw IT-systeem. Door onze resultaatgerichte aanpak kunt u sneller uw cloudplatforms beschikbaar maken, de algehele 

werknemerservaring verbeteren en geavanceerde applicaties leveren. Met de Dell Technologies ProConsult Advisory Services 

krijgt u een plan voor nuttige en blijvende verandering. Onze services zijn speciaal ontworpen om strategieën te ontwikkelen en 

uit te voeren die meetbare resultaten behalen, afgestemd op uw visie, en in zes weken of minder. 

 
Voetnoten 

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

2 Gebaseerd op een interne analyse van Dell voor het meten van de tijdsduur voor het upgraden van PowerMaxOS-software zonder onderbrekingen (PowerMax 2500/8500), maart 2022. 

3 Gebaseerd op een interne analyse van Dell voor deduplicatie en compressie voor een PowerMax 2500/8500 array, maart 2022. De werkelijke datareductie kan verschillen. 
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