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Dataservices met Azure Arc & Dell APEX Data 
Storage Services Block

Azure SQL-/OSS-databases SQL Server Dataservices met Azure Arc Azure SQL Edge

Buiten Azure

Tanzu Kubernetes ClusterAlle Windows/Linux-servers Azure IoT Edge

Hybrid cloud blijft bestaan en met Dell APEX Data Storage Services Block en Microsoft dataservices met 
Azure Arc wordt het beheren van Microsoft SQL Server op locatie in een hybride wereld nog eenvoudiger.

Dataservices met Microsoft Azure Arc

Dataservices met Azure Arc bieden een versie van SQL die geïmplementeerd kan worden op de 
gevalideerde infrastructuur van Dell Technologies. Deze is altijd up-to-date met de huidige versie van SQL, 
zodat u geen last meer hebt van migraties, updates of beëindiging van de support; het is gewoon altijd de 
goede versie.
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Prestatieniveau

Beheer

Locatie

Belangrijkste serviceparameters
Dell APEX Data 
Storage Services

Een as-a-Service portfolio van 
schaalbare en elastische 
storageresources ontwikkeld op basis 
van onze toonaangevende 
technologieën.

Termijn

Het beste van beide werelden

Dataservices met Azure Arc en Dell APEX Data Storage Services Block bieden allebei elastische 
schaalbaarheid. Instanties van SQL Server kunnen omhoog of omlaag worden geschaald om te voldoen aan 
de vereisten van uw workloads. Dell APEX Data Storage Services Block biedt naadloos omhoog en omlaag 
schalen van capaciteit en eenvoudige tarieven, met één tarief voor de basiscapaciteit en on-demand 
gebruik, zodat er geen extra kosten zijn voor de �exibiliteit van on-demand, elastisch gebruik

Time-to-value in maar 

14 dagen1 
Ontworpen voor 

99,9999%
beschikbaarheid

#1
storageprovider voor bedrijven3

Lagere basiscapaciteit aan 
het einde van de termijn

Verhoog de basiscapaciteit op 
elk gewenst moment terwijl u 
groeit

Basiscapaciteit

On-demand gebruik

Gebruikte storage

Bu�er

Capaciteit geïmplementeerd of verwijderd omdat gebruik varieert

Betaal voor wat u gebruikt boven de basiscapaciteit

TB

Tijd

Min. capaciteitsverplichting bepaalt tarief in $/GB

1 Implementatietijd (TTV) gemeten tussen acceptatie en activering van de bestelling. Afhankelijk van kredietgoedkeuring, acceptatie van Dell APEX-voorwaarden 
door de vereiste partijen en een locatiekwali�catie die moeten worden voltooid voordat de order wordt geplaatst, en deelname aan de planning voorafgaand aan 
de bestelling. Beschikbaarheid van producten, internationale verzending, feestdagen en andere factoren kunnen de implementatietijd beïnvloeden. Niet van 
toepassing op door de klant beheerde aanbiedingen of implementatie op door Dell beheerde colocatie. Ga naar Dell.com/Access-APEX voor time-to-value 
doelstellingen en beschikbaarheid van regionale aanbiedingen.

2 Gebaseerd op hardwarebeschikbaarheid voor veelvoorkomende onderliggende blok- en bestandsplatformcon�guraties. De werkelijke beschikbaarheid van 
hardware kan variëren

3 IDC WW Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, historische release tweede kwartaal 2022, 8 september 2022. Classi�catie op omzet van leverancier.
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Meer informatie over Dataservices met Azure Arc en 
Dell APEX Data Storage Services Block

Deze afbeelding toont de door Dell beheerde optie. On-demand gebruik afgetopt op 25% van de basiscapaciteit voor door de klant beheerde Dell APEX Data Storage Services.

Meer informatie over Dell APEX Data Storage 
Services Block

https://www.dell.com/nl-nl/work/lp/access-apex
https://www.delltechnologies.com/asset/nl-nl/products/storage/briefs-summaries/accelerate-on-premises-deployments-of-azure-arc-enabled-data-services-with-apex-data-storage-services.pdf
https://www.dell.com/nl-nl/dt/apex/storage/data-storage-services/index.htm



