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Als het gaat om ongestructureerde data, is er veel potentieel om innovatie te stimuleren, 
sneller op de markt te komen en differentiatie te creëren. Maar er zijn ook uitdagingen om 
het potentieel van deze data te ontsluiten. Het enorme volume aan ongestructureerde data 
is enorm divers en blijft exponentieel groeien. Het bouwen en onderhouden van een IT-
infrastructuur om workloads te ondersteunen op basis van het uitbreiden van hoeveelheden 
ongestructureerde data is een veelvoorkomende en constante uitdaging voor veel 
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 in 
2025 meer dan 70% van alle storagecapaciteit van ondernemingsklasse zal worden verkocht 
op verbruiksbasis; in 2021 was dit nog minder dan 35%.¹ 

Dell 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 File 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.2

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

• Uw locatie, basiscapaciteit, prestatieniveau en termijn kunt selecteren
• Het gebruik bewaken en capaciteitsplanning voorspellen
• Gebruikerstoegang en -bevoegdheden kunt beheren

• Ervaar voorspelbare en gecentraliseerde kostenbeheersing

Met Dell APEX Data Storage Services kunt u de kosten afstemmen op het werkelijke 
versus het verwachte gebruik, allemaal tegen één tarief zonder overschrijdingskosten voor 
capaciteitsgebruik boven uw overeengekomen verbruik. U kunt op elk gewenst moment uw 
basiscapaciteitsverplichting verhogen om in te spelen op uw groei. Dit betekent dat u de 
flexibiliteit hebt om meteen te reageren op wijzigingen in de workloadvereisten.

Dell APEX Data Storage Services-bestand 

• Schalen naar PB's van capaciteit
• Voor uw meest veeleisende 

workloads.
• Diverse typen schijven 

ondersteunen
• Beheer uw datacenter, niet uw 

tools.
• Integratie en verbinding 

maken met toonaangevende 
leveranciers, klanten, partners en 
ecosystemen

• Ontworpen voor 99,9999% 
beschikbaarheid2

Ontgrendel het potentieel binnen uw ongestructureerde data

— Senior cloudoplossingenarchitect, 
telecommunations

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

De beste schaalbare NAS-technologie in zijn klasse
Dell Technologies is een vertrouwde partner en de nr. 1 aanbieder van storagesystemen voor bedrijven.3 En nu u de flexibiliteit hebt om uw 
bestandsstorage via een as-a-Service-model te implementeren, kunt u erop vertrouwen dat uw niet-gestructureerde data efficiënt worden 
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.

• Dat is eenvoud op elke schaal Ontsluit het potentieel binnen uw ongestructureerde data met behulp van een oplossing die kan 
worden geschaald naar capaciteits-TB's. 

• Ondersteuning voor moderne workloads Voer uw meest veeleisende workloads uit met oplossingen die enorme prestaties leveren 
en gemakkelijk kunnen schalen naarmate uw behoeften veranderen.

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

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



Lees-/schrijfdoorvoerprestaties zijn gebaseerd op het NFSv3-protocol met 100% sequentiële lees-/schrijfworkloads (per 85% verbruikte basis TiB). 
De maximale activiteiten per seconde zijn gebaseerd op het NFSv3-protocol met een gebruikelijke benchmark voor NAS-bestanden delen (per 85% verbruikte basis TiB). 
Het is mogelijk hogere prestaties te behalen, afhankelijk van de ingekochte capaciteiten.

Prestatieniveau Geoptimaliseerde 
capaciteit

Evenwichtig Geoptimaliseerd voor 
hoge prestaties*

Geoptimaliseerde 
prestaties

Omschrijving
Kostenefficiënte storage die 
voornamelijk is ontworpen 

voor archiefworkloads

Ontworpen voor hybride platform 
voor veeleisende ondernemingen 

bestandsworkloads

Krachtigste prestaties, voor latency 
geoptimaliseerde all-flash-storage 

voor implementaties op middelgrote 
tot grote schaal

Krachtigste prestaties, voor 
latency geoptimaliseerde 

all-flash-storage voor 
implementaties op kleine schaal

Leesprestaties 14 MB/s per TiB 25 MB/s per TiB 89 MB/s per TiB 371 MB/s per TiB

Prestaties 
wegschrijven 4 MB/s per TiB 13 MB/s per TiB 28 MB/s per TiB 131 MB/s per TiB

Ops/sec 159 per TiB 270 per TiB 1440 per TiB 4717 per TiB

Min. capaciteit 259,3 TiB 259,3 TiB 199,2 TiB 24,9 TiB

Doelgebruiksscenerio’s
Gelaagd archief/
gelaagde data, 

videobewaking/digitaal bewijs, 
medische beeldvorming

Home directory’s, contentlevering, 
softwaretesten/ontwikkelen, big 

data/batchanalytics

Realtime streaming en analytics, 
productie, life sciences, financiële 

services, HPC, AI/ML/DL

Streaming/Realtime analytics, 
datalakes voor AI / ML / DL, EDA 

/ ADAS

Prestatieopties voor het Dell APEX Data Storage Services-bestand:

Neem contact op met een Dell 
Technologies expert

Meer informatie over Dell 
APEX Data Storage Services

1 Gartner, “2023 Planning Guide for Cloud, Data Center and Edge Infrastructure,” oktober 2022
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 Dell.com/Access-APEX.
3 IDC WW Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, historische release derde kwartaal 2022, 6 december 2022. Classificatie op omzet 
van leverancier.
4 Gebaseerd op hardwarebeschikbaarheid voor veelvoorkomende onderliggende blok- en bestandsplatformconfiguraties. De werkelijke 
beschikbaarheid van hardware kan variëren.
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• Enterprise Data Protection Verminder risico's met zeer 
veerkrachtige systemen die naadloze compatibiliteit 
bieden met bewezen oplossingen voor back-up en disaster 
recovery op bedrijfsniveau, samen met lokale en externe 
beveiligingsopties. 

• Robuuste storage-opties Beveilig uw bedrijf met Data at 
Rest Encryption (D@RE) via zelfversleutelende schijven, op 
rollen gebaseerde toegangscontrole, verificatie met behulp 
van LDAP/AD, toegangszones, bestandssysteemcontrole, 
SMB3-versleuteling en HDFS transparante dataversleuteling. 

• Big Data VSK Naadloos integreren met toonaangevende 
leveranciers zoals Pivotal, Cloudera, Hortonworks en Splunk 
om workloads op het gebied van kunstmatige intelligentie, 
machine learning en deep learning te stimuleren met interne 
analytics.

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

• Object ingeschakeld: Support voor S3 breidt 
gebruiksscenario's voor storage uit om native 
cloudontwikkeling op te nemen zonder dat data hoeven te 
worden gekopieerd.

Focus op resultaten, niet op infrastructuur
Met Dell APEX Data Storage Services File 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.2 

IT-organisaties die nog meer controle willen over hun as-a-Service-
ervaring, kunnen ook kiezen voor een door de klant beheerde 
Optie voor Dell APEX Data Storage Services, die is ontworpen om 
u de verantwoordelijkheid te geven voor het infrastructuurontwerp, 
de configuratie van shares en andere administratieve taken. 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 budgetbeperkingen die 
komen kijken bij vernieuwingscycli voor technologie.

https://www.dell.com/nl-nl/lp/contact-us
https://www.dell.com/nl-nl/dt/apex/storage/data-storage-services/index.htm
https://www.dell.com/nl-nl/lp/access-apex

