
Dell APEX Data Storage Services voor bestanden

Gebaseerd op de beste schaalbare NAS-technologie in zijn klasse

Voordelen4

Dell Technologies is een vertrouwde partner en de toonaangevende wereldwijde aanbieder van storagesystemen voor bedrijven.1 
En nu u de �exibiliteit hebt om uw bestandsstorage via een as-a-Service-model te implementeren, kunt u erop vertrouwen dat uw 
niet-gestructureerde data e�ciënt wordt opgeslagen, beheerd, beveiligd, beschermd en geanalyseerd zodat u meer tijd vrij hebt om 
u te richten op het maximaliseren van de waarde van uw data.

Ondersteun een breed scala aan 
datatypen en diverse workloads 
met gelijktijdige, ingebouwde 
multi-protocolmogelijkheden, 
waaronder NFS-, SMB-, HDFS-, 
Amazon S3-, HTTP- en 
FTP-protocollen.

Alle data, 
overal

Verlaag de kosten met 
automatische plaatsing van 
storage op basis van 
bedrijfsregels en ingebouwde 
intelligentie.

Datastorage met 
kostenoptimalisatie

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.

Databescherming 
voor bedrijven

Integreer naadloos met 
toonaangevende leveranciers zoals 
Pivotal, Cloudera, Hortonworks en 
Splunk om workloads te stimuleren 
op het gebied van kunstmatige 
intelligentie, machine learning en 
deep learning met in-place analyse.

Big data-
integratie

Multicloudgereedheid in 
samenwerking met partners voor 
colocatie van datacenters2 maakt 
connectiviteit mogelijk voor de 
klanten, partners en ecosystemen 
die de meeste waarde leveren 
zonder dat ze afhankelijk van één 
leverancier worden.

Flexibiliteit met 
meerdere clouds

Beveilig uw bedrijf met codering 
van passieve data (D@RE) via 
zelfversleutelende schijven, 
op rollen gebaseerde 
toegangscontrole, veri�catie 
met behulp van LDAP/AD, 
toegangszones, 
bestandssysteemcontrole, 
SMB3-versleuteling en 
HDFS-transparante 
dataversleuteling.

Robuuste 
beveiligingsopties

Alle Dell APEX Data Storage 
Services infrastructuur is 
ontworpen voor 99,9999% 
beschikbaarheid en omvat 
niet-verstorende 
hardware-upgrades.3

Hoge 
beschikbaarheid

Support voor S3 breidt 
gebruiksscenario's voor storage 
uit om native cloudontwikkeling 
op te nemen zonder dat data 
moet worden gekopieerd.

Object 
ingeschakeld

45%
lagere kosten voor 
overprovisioning

86%
besparing op planning 
en provisioning

50% 
tijdsbesparing voor 
IT-teams

129% 
geprojecteerde ROI

1 IDC WW Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, historische release tweede kwartaal 2022, 8 september 2022. Classi�catie op omzet van leverancier.
2 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 www.Dell.com/Access-APEX.
3 Gebaseerd op de beschikbaarheid van hardware op veelvoorkomende onderliggende platformcon�guraties. De werkelijke beschikbaarheid van hardware kan 
variëren.
4 Een onderzoek van Forrester New Technology Projected Total Economic 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. 
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Meer informatie vindt u op Dell.com/APEX-Storage

https://www.dell.com/nl-nl/dt/apex/storage/data-storage-services/index.htm
https://www.dell.com/nl-nl/lp/access-apex
https://www.delltechnologies.com/asset/nl-nl/solutions/apex/industry-market/forrester-tei-dell-technologies-apex-data-storage-services.pdf



