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1  |  Benut alle voordelen van 'multicloud by design' 

De visie van Dell voor multicloud is simpel: technologische innovatie verbinden in zowel public cloud en de on-premises omgevingen, waarbij 
het beste van twee werelden wordt samengebracht. Met Dell APEX profiteert u van de beste in zijn klasse en vereenvoudigde cloudervaringen, 
waardoor u de operationele flexibiliteit kunt verbeteren, meer controle over uw gegevens kunt behouden en het volledige potentieel van 
multicloud kunt benutten, door ontwerp.

2  |  Kies de beste technologieën voor gedifferentieerde resultaten
IT-leiders kiezen vaak voor cutting-edge technology om een voorsprong te krijgen bij het aansturen van transformatie. Daarom gaan veel 
organisaties vandaag de dag over op multicloudoplossingen om toegang te krijgen tot technologieservices van de beste in zijn klasse van elke 
provider die hen kan helpen gedifferentieerde resultaten te behalen. Dell APEX is gebaseerd op toonaangevende technologie-innovaties van Dell, 
die dagelijks worden vertrouwd door organisaties van elke omvang, in alle branches, over de hele wereld. Zo kunt u uw innovatiedoelen versnellen.

3  |  Uniforme bewerkingen tussen omgevingen voor eenvoudigere transformatie
Dell APEX biedt een echt uniforme cloudervaring en biedt meer consistentie en compatibiliteit tussen publieke en private cloudomgevingen. 
Profiteer van Dell software voor storage en databescherming die beschikbaar is in public clouds, public cloudsoftware die is geïntegreerd met de 
Dell-infrastructuur om de ontwikkeling van moderne applicaties te stroomlijnen, hybrid cloud platforms die de bedrijfsvoering vereenvoudigen, en 
private clouds die het gemak van public clouds bieden. Hierdoor kunnen uw IT-teams gebruikmaken van de tools en technologieën van Dell die ze 
mogelijk al gebruiken, waardoor ze hun expertise in meer omgevingen kunnen toepassen en de waarde van uw investeringen kunnen vergroten.

4  |  Gebruik technologie van Dell in een public cloud of on-premises as-a-Service
Met Dell APEX kunt u de innovatieve as-a-Service-technologieën van Dell op talloze manieren en in vrijwel elke omgeving toepassen. 
U kunt Dell APEX services on-premise implementeren in uw gedistribueerde datacenters en edge-omgevingen, in colocatiefaciliteiten naast 
public cloudproviders of native in een public cloud. Pc-services kunnen overal worden geïmplementeerd in kantoren of thuiswerkruimtes. 
Het Dell APEX portfolio biedt u meer keuze en flexibiliteit bij het implementeren van technologie vandaag, beschikbaar op een manier die 
alleen Dell Technologies en onze partnercommunity kunnen bieden.

5  |  Migreer workloads en verbind data snel en gemakkelijk, zonder vendor lock-in
Met Dell APEX kunt u vrijelijk workloads migreren en gegevens tussen clouds verbinden met meer consistentie en zonder angst voor 
afhankelijkheid van leveranciers. Door gebruik te maken van een hybrid cloudmodel met een abstractielaag, kunt u workloads naadloos verplaatsen 
tussen private en public clouds, zonder kosten voor het herstructureren van applicaties, wat kan resulteren in aanzienlijke besparingen. Met een 
cloud-aangrenzende benadering kunt u een enkele gemeenschappelijke datastorage creëren die tegelijkertijd verbinding maakt met alle grote 
public cloudproviders, waardoor u problemen met datazwaartekracht kunt overwinnen en uw storagevoetafdruk kunt verkleinen. 

Krijg een uniforme multicloudervaring met technologie waarop u vertrouwt
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1  Gebaseerd op een ESG-onderzoek. “Economische validatie door ESG: Inzicht in de economische voordelen van 
Dell Technologies APEX.” Juli 2022. Lees hier het volledige rapport.

2  Gebaseerd op de beschikbaarheid van hardware op veelvoorkomende onderliggende platformconfiguraties. 
De werkelijke beschikbaarheid van hardware kan variëren.
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6  |  Zorg voor snelle provisioning van services en schaal resources onderweg 
De Dell APEX cloudervaring geeft uw IT-teams de mogelijkheid voor snelle provisioning van services en het schalen van resources met meer 
behendigheid. Dell APEX levert technologie as-a-Service waar u het ook nodig heeft, waardoor u de planning en leveringstijden kunt verbeteren, 
projecttijdlijnen kunt versnellen en u gemakkelijker kunt aanpassen aan veranderende zakelijke vereisten. Op alle punten waar Dell APEX 
wordt geïmplementeerd, krijgt u meer eenvoud, flexibiliteit en controle over uw IT-onderneming en in uw multicloud-, multi-edge- en multi-
datacenteromgeving.

7  |  Profiteer van financiële flexibiliteit met transparante kosten en maandelijkse betalingen 
Dell APEX biedt meer voorspelbaarheid met transparante kosten en betalingen verspreid over de duur van uw termijn, zodat u kapitaal kunt 
behouden en geld direct beschikbaar hebt voor urgente zaken. Met verbruiksmodellen op basis van gebruik, beschikbaar in ons gehele 
infrastructuurportfolio, kunt u bovendien uw kosten beter afstemmen op het werkelijke gebruik. Deze optimale pay-per-use benadering vermindert 
of elimineert niet alleen de tijd die nodig is voor capaciteitsplanning, maar kan ook de verkwistende overprovisioningcapaciteit drastisch 
verminderen met tot wel 42%,¹ afhankelijk van de workload, waardoor u meer financiële flexibiliteit krijgt om te profiteren van groeimogelijkheden.

8  |  Gebruik data op de juiste plaats op het juiste moment om de snelheid te leveren 
die u nodig hebt 
Data zijn de motor achter digitale transformatie. Daarom wilt u dat uw meest essentiële data en de meest veeleisende applicaties worden 
geïmplementeerd in technologie die ongeëvenaarde prestaties kan leveren. Dell APEX services die zijn gebouwd op de infrastructuur van 
Dell Technologies zijn speciaal voor uw exclusieve gebruik, on-premise in uw datacenter of in colocatiefaciliteiten met verbindingen met lage 
latentie naar aangrenzende public cloudproviders. Hiermee kunt u topprestaties leveren voor uw prioriteitsworkloads.

9  | Bescherm uzelf tegen cyberaanvallen en ongeplande downtime
Met Dell APEX private cloud implementaties krijgt u meer controle over uw cyberbeveiligingsstrategie en de fysieke beveiliging van uw  
IT-infrastructuur. Dell APEX cyber recovery services helpen uw meest essentiële data te beschermen tegen het groeiende risico van ransomware 
door deze te isoleren in een veilige digitale kluis. Als u de gereedheid voor cybertolerantie kunt beheren, krijgt u de controle over het beveiligen 
van intellectueel eigendom en het privé houden van data volgens uw eigen voorwaarden. Daarnaast maken Dell APEX data storage services, 
voor zowel bestands- als blokstorage, gebruik van de Dell Technologies infrastructuur die is ontworpen voor 99,9999% beschikbaarheid² om te 
beschermen tegen onverwachte downtime.

10 |  Zorg dat data zich op bekende locaties bevinden om nalevingsverplichtingen 
te vergemakkelijken
Met Dell APEX kunt u data opslaan op bekende locaties, waardoor u eenvoudiger kunt voldoen aan de nalevingsverplichtingen met betrekking 
tot regels vanuit de branche, wetgeving vanuit de overheid of intern beleid. Met deze effectievere vorm van governance voorkomt u makkelijker 
problemen waarbij inbreuk wordt gemaakt op dataprivacy, lokalisatie en bevoegdheidsvereisten, evenals de sancties die daaruit kunnen 
voortvloeien. Dell APEX oplossingen on-premises en in de cloud geven u volledige controle over uw data en gemoedsrust omdat u weet waar 
de data zich gedurende de hele levenscyclus bevinden.

Lees verder over de Dell APEX cloudervaring en bekijk wat dit voor u kan betekenen. 
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