
Ontdek het 
Dell APEX portfolio

Ontdek de oplossingen van het Dell 
APEX portfolio van as-a-Service oplossingen.

Ontdek Dell APEX 
Data Storage Services

Ontdek wat Dell APEX Data Storage 
Services kunnen doen voor uw organisatie.

Het Dell APEX portfolio biedt meer dan storage. Dell APEX heeft de as-a-Service oplossingen 
die u nodig hebt, op het juiste moment en met slechts een paar klikken.
Dell APEX leidt tot OpEx flexibiliteit,1 zodat u klaar bent voor de toekomst.

Profiteer in uw hele IT-traject

Schaal capaciteit waar om dynamisch te reageren op vereisten van klanten en workloads.

Breid 
uw domein uit aan de hand 
van wat uw bedrijf nodig heeft

Optimaliseer 
op basis van realtime 
capaciteitsgebruik

Monitor 
proactief de prestaties van 
de systeemstatus en de kosten

Implementeer 
veiliger op een locatie 
naar uw keuze

Configureer 
flexibele as-a-
Service opties

Ontdek 
innovatieve Dell APEX 
infrastructuuroplossingen

CONSOLE

DELL

Via de gebruiksvriendelijke Dell APEX Console kunt u nieuwe services configureren en 
hierbij de dataservice, beheersvorm, locatie, basiscapaciteit, prestatieniveau en termijn 
kiezen die het beste bij u passen.

Kies serviceopties op basis van de prestatie die de door u gewenste resultaten het best 
ondersteunt.

Hoe het werkt

• Schaal dynamisch bij veranderende vereisten

• Eén tarief voor de basiscapaciteit en on-demand gebruik zonder overschotbetalingen

• Dell regelt de levering, implementatie, controle, activiteiten en duurzame buitengebruikstelling3

• Dell APEX Data Storage Services is ontwikkeld voor een beschikbaarheid van 99,9999%4

• Implementeer uw resources waar ze de meeste waarde bieden, op locatie of in een door Dell 

   beheerde interconnected colocatiefaciliteit5

Dell levert, bezit en onderhoudt3 uw optimale storage-infrastructuur: storagehardware en 
-software.

U kiest de serviceniveaus die passen bij de unieke behoeften van uw organisatie en behoudt 
de operationele controle over workloads en applicaties.

Dell APEX maakt uw storage veel eenvoudiger

Voldoe aan regelgeving en nalevingsvereisten

Maak verbinding met uw cloud terwijl u de controle houdt over uw data

Wordt een serviceprovider voor uw organisatie

CONTROLE

'Lever resources aan uw klanten op basis van behoefte

Reageer dynamisch op veranderingen in workloadvereisten

Stem uitgaven af op werkelijk versus verwacht gebruik

FLEXIBILITEIT

Elimineer beperkte investeringsbudgetten die vernieuwingscycli voor 
tech met zich meebrengen

Laat IT-personeel zich richten op activiteiten die meer waarde toevoegen

Eenvoudige configuratie, controle en beheer vanaf één console

EENVOUD

Dell APEX Data Storage Services is een as-a-Service portfolio van schaalbare 
en elastische storageresources die zijn gebouwd op onze toonaangevende technologieën.2

Met Dell APEX kunnen IT-managers voldoen aan veranderende vereisten door zich te 

richten op resultaten in plaats van infrastructuur.

• Kosten verlagen

• IT afstemmen op organisatiedoelen

• Infrastructuur van de CapEx-balans halen1

Naar verwachting zal de vraag naar Storage as-a-Service aanzienlijk stijgen.
Dankzij eenvoud, flexibiliteit en controle kunnen organisaties met as-a-Service:

Een as-a-Service-model biedt uitkomst

-- Gartner, “2023 Planning Guide for Cloud, Data Center and Edge Infrastructure”, oktober 2022

“In 2025 zal meer dan 70% van alle storagecapaciteit van ondernemingsklasse 
worden verkocht op verbruiksbasis, tegenover minder dan 35% in 2021.”

• Datasoevereiniteit en beveiliging

• Over- en onderprovisioning

• Onvoorspelbare datagroei

• Beperkte investeringsbudgetten

• Complexiteit van de cloud

• Weinig of onervaren IT-personeel

Datastoragebeheer is al snel ingewikkeld, zeker als u denkt 
aan de uitdagingen, zoals:

Is uw datastorage gesynchroniseerd 
met de doelstellingen van uw 

organisatie?

https://www.dell.com/nl-nl/dt/apex/storage/data-storage-services/index.htm
https://www.dell.com/nl-nl/dt/apex/index.htm
https://www.dell.com/support/home/nl-nl/product-support/product/apex-data-storage-service/docs
https://www.dell.com/nl-nl/lp/access-apex

