
BEKNOPT OVERZICHT VAN OPLOSSING

© 2022 Dell Inc. of haar dochterondernemingen.

In het huidige datatijdperk zijn prestaties, schaalbaarheid en efficiëntie de hoogste prioriteiten 
voor toonaangevende bedrijven. Het bouwen en onderhouden van een IT-infrastructuur 
ter ondersteuning van dynamisch veranderende workloads en vereisten is echter een 
veelvoorkomende en constante uitdaging voor organisaties. Het optimaliseren van de uitgaven, 
het voorspellen van het gebruik en de beperkte middelen dragen verder bij aan deze complexiteit.

Het is dan ook geen wonder dat het gebruik van as-a-Service-verbruik toeneemt bij organisaties 
die op zoek zijn naar eenvoud, flexibiliteit en beheer. Gartner® voorspelt dat meer dan 50% van 
de nieuw geïmplementeerde storagecapaciteit in 2024 as-a-Service of op abonnementsbasis 
zal worden verkocht, tegenover minder dan 15% in 2020.¹  

Dell Technologies heeft een bewezen reputatie voor het leveren van krachtige 
storageoplossingen die worden ondersteund met support en services van wereldklasse. 
Met Dell APEX Data Storage Services Block krijgt u het beste uit zowel openbare als 
privécloudwerelden: schaalbare, flexibele en on-demand middelen met de functies, het beheer 
en de beveiliging van infrastructuur van ondernemingsniveau op locatie in uw eigen datacenter 
of in een onderling verbonden door Dell beheerde faciliteit.

Creëer uw eigen on-demand omgeving
Dell APEX Data Storage Services vereenvoudigt het aankoop-, implementatie- en 
onderhoudsproces van blockstorage. Uw as-a-Service-ervaring wordt beheerd via de 
eenvoudige, intuïtieve Dell APEX Console waarmee u:

• Uw beheer, locatie, basiscapaciteit, prestatieniveau en termijn kunt selecteren

• Uw capaciteitsgebruik en factureringsactiviteit kunt bewaken

• Gebruikerstoegang en -bevoegdheden kunt beheren

Met Dell APEX Data Storage Services is de facturering afgestemd op het daadwerkelijke gebruik. 
Betaal voor wat u gebruikt tegen één tarief zonder overschotkosten voor capaciteitsgebruik boven 
uw basisovereenkomst. U kunt uw basiscapaciteit op elk gewenst moment verhogen en een 
korting te ontvangen op uw totale tarief, zonder dat de termijn verlengd wordt. Dit betekent dat u 
de flexibiliteit hebt om meteen te reageren op wijzigingen in de workloadvereisten.

Beste blockstorage-technologie in zijn klasse
Dell APEX Data Storage Services Block wordt aangedreven door een infrastructuur die 
steeds meer prestatie-, capaciteits- en tolerantieniveaus biedt voor een verscheidenheid aan 
traditionele en moderne workloads. En nu, dankzij de flexibiliteit om uw blockstorage via een 
as-a-Service-model te implementeren, kunt u zich nu meer focussen op flexibiliteit, reactietijd 
en andere initiatieven van hoge waarde, terwijl u minder tijd besteedt aan onderhoud en 
administratieve taken.

• Vereenvoudigde ervaring: Vereenvoudigd de beheer- en gebruikerservaring via één 
eenvoudige en krachtige console.

• Ondersteuning voor alle workloads: Kosteneffectieve support voor elke workload door 
verbeterde systeemprestaties, schaalbaarheid en storage-efficiëntie.

• Begin klein en groei door: Bied ruimte voor nieuwe of onvoorspelbare workloads met 
de mogelijkheid om capaciteit naadloos toe te voegen.

Dell APEX Data Storage Services Block 
Datagerichte intelligente en aanpasbare blockstorage.

— Senior architect van cloudoplossingen, telecommunicatie

           We zijn nu verlost van de 
variabiliteit van ons bedrijf en 
kunnen op- of afschalen wanneer 
we dat nodig hebben.  
Dell regelt al het werk.
“ “

Dell APEX Data Storage Services

Voordelen:

• Tot 129% geprojecteerde ROI2

• Tot 45% lagere kosten voor 
overprovisioning2 

• Tot 86% korting op planning en 
provisioning2

• Tot 50% tijdsbesparing voor 
IT-teams2

Mogelijkheden:
• Vereenvoudig blockstoragebeheer
• Plaats nieuwe of onvoorspelbare 

workloads 
• Voeg capaciteit naadloos toe
• Bescherm uw bedrijf en data
• Integreer met toonaangevende 

leveranciers
• Maak verbinding met klanten, 

partners en ecosystemen zonder 
afhankelijkheid van leveranciers



• Databescherming voor bedrijven: Verminder risico's met zeer 
veerkrachtige systemen die naadloze compatibiliteit bieden met 
bewezen oplossingen voor back-up en herstel na noodgeval op 
bedrijfsniveau, samen met lokale en externe beveiligingsopties. 

• Robuuste beveiligingsopties: Beveilig uw bedrijf met codering 
van passieve data (D@RE) via zelfversleutelende schijven, op 
rollen gebaseerde toegangscontrole, verificatie met behulp van 
LDAP/AD, TLS 1.2, IPv6-certificering, TAA en VPAT-naleving.

• Integratie van ecosystemen: Verbeter het gebruiksgemak en 
integreer naadloos met toonaangevende leveranciers zoals 
VMware en Microsoft.

• Flexibiliteit van multicloud: Multicloudgereedheid - in 
samenwerking met partners voor colocatie van datacenters 
maakt connectiviteit mogelijk voor de klanten, partners en 
ecosystemen die de meeste waarde leveren, zonder dat ze 
afhankelijk van één leverancier worden.

• Hoge beschikbaarheid: Alle Dell APEX Data Storage Services 
infrastructuur is ontworpen voor 99,9999% beschikbaarheid3 en 
omvat niet-verstorende hardware-upgrades.

Focus op resultaten, niet op infrastructuur
Met door Dell beheerde Dell APEX Data Storage Services Block 
maakt u gebruik van de capaciteit en behoudt u de volledige 
operationele controle over uw workloads en applicaties, terwijl Dell 
Technologies de infrastructuur bezit en onderhoudt, op locatie of in 
een door Dell beheerde faciliteit. 4 

IT-organisaties die nog meer controle willen over hun as-a-Service-
ervaring, kunnen ook kiezen voor een door de klant beheerde Dell 
APEX Data Storage Services Block-optie, deze is ontworpen om 
u de verantwoordelijkheid te geven over infrastructuurontwerp, 
configuratie van volumes en andere administratieve taken. 
Ongeacht wat u kiest, het resultaat is een cloudachtige ervaring 
met voorspelbare en eenvoudig te begrijpen prijzen, zonder kosten 
voor het ophalen van data of latentieproblemen. Uw IT-personeel 
kan nu de productiviteit verhogen en zich richten op initiatieven van 
hoge waarde om klanttevredenheid te leveren zonder zorgen over 
dagelijks onderhoud, prognoses, inkoop, upgrades en complexe 
vernieuwingscycli voor technologie.

Capaciteit uitgedrukt in TB waarbij 1 TB = 2^40 bytes, capaciteit wordt uitgedrukt in GB waarbij 1 GB = 2^30 bytes. De maximale lees- en schrijfprestaties zijn gebaseerd 
op een IO-grootte van 256 KB en 100% sequentiële lees- en schrijfworkloads in blokgeoptimaliseerde modus (per basis TB). IOPS maximale prestaties zijn gebaseerd op 
basis van willekeurige gemengde blokworkload in blokoptimalisatiemodus (per basis TB). De prestatiestatistieken zijn gebaseerd op specifieke punten voor basiscapaciteiten. 
Het is mogelijk hogere prestaties te behalen, afhankelijk van de ingekochte capaciteiten.

Prestatieniveau Geoptimaliseerde capaciteit Evenwichtig Geoptimaliseerde prestaties

Omschrijving Kostenefficiënte prestaties bij latentie 
van sub-ms

Evenwichtige prestaties bij latentie 
van sub-ms

Hoogste prestaties bij latentie van 
sub-ms

Leesprestaties 50 (MB/s per TB) 80 (MB/s per TB) 100 (MB/s per TB)

Schrijfprestaties 8 (MB/s per TB) 12 (MB/s per TB) 20 (MB/s per TB)

IOPS 700 (per TB) 1100 (per TB) 1800 (per TB)

Min. capaciteit 50 TB 50 TB 100 TB

Doelgebruiksscenerio’s
Kleinere databases, testen/
ontwikkelen, IoT applicaties, 

herstel na noodgeval, algemene SQL, 
productiesystemen

Middelgrote virtuele omgevingen, 
relationele databases, 

datawarehousing, SQL, Oracle, 
MongoDB

Financiële services, big data en 
analytics, gezondheidszorg, SAP 

HANA, Splunk, Spark, Oracle en SQL 
(grote instanties)

Basisprijs MSRP per GB/
maand

$0,0715 $0,1039 $0,1573

Prestatieopties voor Dell APEX Data Storage Services Block:

Neem contact op met een Dell 
Technologies expert

Meer informatie over Dell 
APEX Data Storage Services

¹ Gartner®: Market Guide for Consumption-Based Pricing for Data Center Infrastructure, Daniel Bowers, et al., 1 maart 2021.  
GARTNER is een gedeponeerd handelsmerk en servicemerk van Gartner, Inc. en/of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en internationaal, en 
wordt hierin gebruikt met toestemming. Alle rechten voorbehouden.
2 Een onderzoek van Forrester New Technology naar de totale economische impact in opdracht van Dell Technologies, juni 2021. Schattingen over 3 jaar, 
gebaseerd op interviews met vier organisaties die gebruikmaken van Dell APEX Data Storage Services, samengevoegd en gecombineerd tot een samengestelde 
organisatie, en antwoorden uit een enquête die is gehouden onder nog eens 121 IT-besluitvormers. De werkelijke resultaten kunnen variëren. Volledig rapport.
3 Gebaseerd op de beschikbaarheid van hardware op veelvoorkomende onderliggende blok- en bestandsplatformconfiguraties. De werkelijke beschikbaarheid 
van hardware kan variëren.
4 Implementatie op door Dell beheerde colocatie is niet beschikbaar met abonnementen die door de klant worden beheerd. Ga voor regionale beschikbaarheid 
van implementatie op een door Dell beheerde colocatie naar Dell.com/Access-APEX.
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https://www.dell.com/nl-nl/dt/forms/contact-us/apex-nurture.htm
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