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do rozwoju swojej firmy



Dwóch liderów, jedna strategia

Dell Technologies i VMware® są liderami w swoich dziedzinach. Razem mamy długą historię 
partnerstwa, współpracy i innowacji. Ściśle współpracujemy, aby opracowywać rozwiązania, 
które spełniają potrzeby naszych klientów. Pracujemy jeszcze ciężej, aby nasi klienci mieli 
pewność, że korzystanie z naszych technologii jest proste, intuicyjne, wydajne i bezpieczne. 

Skupienie się na wynikach 

Firmy Dell Technologies i VMware zapewniają wspólnym klientom wyjątkową wartość, 
dostarczając zintegrowane platformy i rozwiązania informatyczne, które przyspieszają  
proces transformacji cyfrowej.  

Wiodąca pozycja firmy VMware w dziedzinie chmur obliczeniowych i transformacji cyfrowej 
w połączeniu z najlepszym w swojej klasie portfolio produktów i globalną skalą firmy 
Dell Technologies tworzy potężne partnerstwo technologiczne o ściśle określonej strategii 
wprowadzania produktów na rynek i wspólnych innowacji. Rezultatem jest optymalny zestaw 
zintegrowanych rozwiązań, które wykorzystują wspólne atuty obu firm i są oparte na głębokim 
partnerstwie z Dell Technologies oraz sprawnym ekosystemie VMware, aby zapewnić klientom 
wartość dodaną.

Kubernetes po Twojemu 
Firma Dell jest jedynym dostawcą, który oferuje 
w pełni zintegrowaną architekturę referencyjną 

VMware Tanzu™, klaster i ofertę chmury prywatnej.

Gotowe do użycia modernizacje 
sieci WAN 

Popraw działanie aplikacji i zmniejsz koszty sieci 
WAN nawet o 75%2 dzięki kompleksowemu 

rozwiązaniu w zakresie SD-WAN.

Dokonaj 
przyśpieszenia 

z pamięcią VxRail  
O 114% więcej nowych 

aplikacji rocznie1.

Sprawdzeni innowatorzy 
z kilkudziesięcioletnim 
doświadczeniem jako 
partnerzy

Szerokie portfolio 
wspólnych rozwiązań, 
które rozwiązują kluczowe 
wyzwania klientów

Praca według jednej 
strategii, która służy 
potrzebom klientów
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1 Opracowanie techniczne IDC dotyczące wartości biznesowej, sponsorowane przez firmy Dell Technologies i Intel®: „The Business 
Value of Dell EMC VxRail and VMware Cloud Foundation on Dell EMC VxRail”, grudzień 2020 r. Rzeczywiste wyniki mogą być inne. 

2 75% oszczędności w oparciu o wewnętrzną kalkulację na podstawie systemu VMware MPLS (1800 USD miesięcznie) w stosunku do 
SD-WAN w konfiguracji z dwoma połączeniami szerokopasmowymi (ok. 200 USD miesięcznie). Rzeczywiste oszczędności mogą się 
różnić w zależności od konkretnych konfiguracji i stawek za po łączenia szerokopasmowe.



Reagowanie na cyfrowe potrzeby

Ponieważ firmy na całym świecie nadal traktują transformację cyfrową jako priorytet, 
nieustannie oceniamy najważniejsze wyzwania i potrzeby i koncentrujemy się na nich. 

Według IDC do 2022 roku 70% wszystkich organizacji przyspieszy korzystanie z technologii 
cyfrowych. Dane dotyczące wydatków potwierdzają ten trend. Inwestycje w technologie 
wspierające transformację cyfrową nadal rosną i będą generować ponad 6,8 miliarda USD 
bezpośrednich wydatków w latach 2020–20233.

Modernizacja IT i aplikacji oraz 
dostarczenie modelu działania 
w chmurze 

Modernizacja infrastruktury IT pozwala zwiększyć elastyczność, produktywność 
i konkurencyjność firmy. 

Pomaga zmaksymalizować korzyści płynące ze środowisk hybrydowych i wielochmurowych, 
poprawić efektywność operacyjną, wzmocnić IT w celu zapewnienia odporności biznesowej, 
umożliwić pracę zdalną i wspierać modernizację aplikacji. 

Kluczowym czynnikiem jest możliwość wykorzystania technologii chmurowych, takich 
jak kontenery i Kubernetes®, w celu przyspieszenia rozwoju i dostarczania aplikacji 
mikrousługowych oraz modernizacji aplikacji o znaczeniu krytycznym dla biznesu.

organizacji wdraża aplikacje 
w środowiskach rozproszonych – 
centrum przetwarzania danych, 

chmurze i brzegu4.  

80%

wszystkich organizacji do 2022 roku przyspie-
szy korzystanie z technologii cyfrowych3.70%

Poprawa efektywności operacyjnej

Wzmocnienie IT na potrzeby 
elastyczności biznesu

Zwiększenie możliwości pracy zdalnej

Wspieranie modernizacji aplikacji

3

3 IDC: „IDC Reveals Worldwide Digital Transformation Predictions; 
65% of Global GDP Digitalized by 2022, Driving Over $6,8 Trill ion 
of Direct DX Investments from 2020 to 2023”, październik 2020 r.

4 Test porównawczy VMware H1, chmura i aplikacje, na podstawie 
badań przeprowadzonych przez 1200 organizacji, marzec 2021 r.



Integracja, która napędza cyfrową 
przyszłość 

Skupiamy się na pomaganiu klientom takim jak Ty w osiąganiu ich celów i wspólnie 
oferujemy unikalne połączenie rozwiązań w zakresie infrastruktury i dostarczania 
aplikacji oraz zarządzania nimi, które sprawiają, że IT jest skalowalne, wydajne, 
bezpieczne i zrównoważone. 

Oprócz infrastruktury i rozwiązań w zakresie usług, nasze wspólne innowacje 
sięgają dalej – do sieci, zabezpieczeń wewnętrznych oraz odporności na zagrożenia 
cybernetyczne i odzyskiwania danych. Dysponujemy rozwiązaniami przeznaczonymi do 
przestrzeni roboczej, modernizacji aplikacji, rozwiązań wielochmurowych i brzegowych.  
Wiele z naszych wspólnych propozycji obsługuje środowiska korporacyjne, średniej 
wielkości, specyficzne dla danej branży i inne.

Działając wspólnie, rozwiązania te ułatwiają wykorzystanie mocy technologii do 
napędzania rozwoju firmy.

„Współpraca z firmami 
Dell Technologies i VMware 

pomogła firmie Trintech zwiększyć 
przychody o 300%, potroić liczbę 

klientów SaaS obsługiwanych 
przez tę infrastrukturę oraz 

zwiększyć efektywność operacyjną 
o ponad 350%”.

– Matt Bertram, 
wiceprezes ds. technologii, 

Trintech 

„
„Dzięki temu, że nasza infrastruktura wirtualnych pulpitów VMware 
Horizon® stała się rozwiązaniem mobilnym obsługiwanym przez 
VxRail, zaoszczędziliśmy 800 000 USD na powtarzających się 
kosztach wymiany sprzętu w naszych samochodach policyjnych”.

– Richard Gagnon, 
CIO, Amarillo w stanie Teksas, przeczytaj historię klienta 

Korzyści wspólnych innowacji

• Większa szybkość i sprawność

• Niższe koszty i większa 
wydajność

• Większa produktywność 
i zadowolenie pracowników

• Większe bezpieczeństwo, odporność 
i efektywność operacyjna

4

https://www.delltechnologies.com/asset/pl-pl/products/servers/customer-stories-case-studies/dell-technologies-trintech-customer-story.pdf
https://www.delltechnologies.com/pl-pl/converged-infrastructure/hyper-converged-infrastructure.htm#pdf-overlay=//www.delltechnologies.com/asset/pl-pl/products/converged-infrastructure/customer-stories-case-studies/dell-technologies-city-of-amarillo-customer-story.pdf


Siła w partnerstwie

Dzięki naszemu partnerstwu oferujemy głęboką integrację innowacyjnych technologii firmy 
VMware z unikalnym połączeniem aplikacji i rozwiązań infrastrukturalnych firm Dell Technologies 
i VMware, zapewniając jednocześnie wybór i elastyczność w sposobie korzystania z technologii. 

Widzimy, jak szybko następuje przejście na biznes cyfrowy i dlaczego dla organizacji takich jak 
Twoja ważne jest, aby wykonać ten krok. Partnerstwo firm Dell Technologies i VMware daje Ci 
wyjątkową przewagę, ponieważ nasze rozwiązania infrastrukturalne są zoptymalizowane pod 
kątem pakietu rozwiązań VMware. Dzięki naszym głównym inicjatywom w zakresie wspierania 
cyfrowego miejsca pracy, zwiększania sprawności, dostarczania rozwiązań w formie usług 
oraz modernizacji chmury i aplikacji przy jednoczesnym zapewnieniu odporności na zagrożenia 
cybernetyczne klienci często powtarzają: „Z firmami Dell i VMware jest inaczej”. Wrażenia 
klienta są doskonałe. 

Robimy o wiele więcej niż tylko wprowadzanie na rynek i sprzedaż naszych produktów. 
Jesteśmy pionierami transformacji cyfrowej dzięki innowacjom i wspólnie opracowanym 
rozwiązaniom oraz przeprowadzamy długie testy i weryfikacje, aby upewnić się, że nasze 
produkty lepiej ze sobą współpracują – dzięki czemu Ty możesz odnieść sukces. 

Chmura 
VMware 
Cloud®

VMware Cloud 
Foundation™  

on VxRail

Platforma 
VMware Carbon 
Black, VMware 

NSX®

VMware 
Tanzu on 

VxRail

Unified Workspace  
z VMware 

Workspace ONE®

VMware 
SD-

WAN

Modernizacja aplikacji i chmury Przestrzeń robocza w dowolnym miejscuNajpierw 
SaaS

Elastyczny system IT Praca i nauka Innowacyjność dzięki danym 

Uzyskaj cyberodporność dzięki zabezpieczeniom wewnętrznym

Dell Technologies

VMware

Rozwiązania
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5 Prezentacja Dell Technologies Key Facts, marzec 2021 r.

6 Jeffrey Burt, VMware unifies its cloud front, 5 kwietnia 2021 r.

99% 
– tyle firm z listy Fortune 
500 obsługujemy5

85 mln 
obciążeń roboczych 
klasy Enterprise 
w VMware6

31 989 
– łączna liczba patentów 
Dell Technologies/
VMware i 11 lat na pozycji 
lidera rankingu Gartner 
Magic Quadrant5

Zobowiązanie do 
zrównoważonego rozwoju, 

różnorodności i inkluzywności

https://corporate.delltechnologies.com/content/dam/digitalassets/active/en/unauth/offering-overview-documents/solutions/key_facts_about_dell_technologies.pdf
https://www.nextplatform.com/2021/04/05/vmware-unifies-its-cloud-front/


Przewaga firm Dell Technologies 
i VMware

Jedną z naszych wyjątkowych zalet jest głęboka integracja oprogramowania 
VMware z portfolio rozwiązań firmy Dell Technologies. Umożliwia nam to 
zapewnienie jednolitego środowiska użytkownika, zmniejszenie liczby złożonych 
czynności, zwiększenie produktywności i wydajności oraz zmniejszenie ryzyka. 

Upraszczamy i usprawniamy wdrażanie, obsługę i zarządzanie dzięki elastycznym 
narzędziom, interfejsom API i wtyczkom. Samoobsługa, automatyzacja, 
szyfrowanie i monitorowanie oparte na chmurze pomagają ograniczyć złożoność IT 
i zwiększyć efektywność operacyjną.

To usprawnione podejście nie tylko pozwala na zwiększenie wydajności, ale także 
umożliwia szybsze tworzenie i dostarczanie nowoczesnych aplikacji za pomocą 
platformy Kubernetes, z większą odpornością, elastycznością i skalowalnością.

Bezpieczeństwo ma również fundamentalne znaczenie dla wszystkiego, co robimy. 
To nie jest produkt, narzędzie czy pakiet. To podstawowa strategia sukcesu. Jest 
cechą wszystkich naszych wspólnych rozwiązań, niezależnie od tego, czy chodzi 
o zabezpieczenia wewnętrzne VMware Carbon Black, czy architekturę odporną na 
zagrożenia cybernetyczne w rozwiązaniach sprzętowych i ochrony danych firmy 
Dell Technologies.  

Nasza siła w relacjach partnerskich zapewnia: 

• Globalny zasięg dzięki najlepszym w swojej klasie rozwiązaniom

• Oszczędność czasu i ochronę inwestycji dzięki godzinom wspólnego testowania 
i weryfikacji

• Usprawnione środowisko dzięki ogromnej dystrybucji i łańcuchowi dostaw

• Spokój ducha dzięki najlepszym w swojej klasie rozwiązaniom w zakresie 
bezpieczeństwa i odzyskiwania danych

„Na fundamencie chmury 
od Dell Technologies 

obejmującym VxRail i VMware 
pomagamy klientom 

wykorzystać innowacyjny 
potencjał chmury”.

– Dan Houdek, 
starszy lider ds. marketingu produktów, 

Rackspace Technology, 
przeczytaj historię klienta
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https://www.delltechnologies.com/asset/pl-pl/solutions/infrastructure-solutions/customer-stories-case-studies/dell-technologies-rackspace-customer-story.pdf


To dopiero początek.

Choć mamy długą i imponującą historię partnerstwa i wspólnych innowacji, to 
dopiero początek. 

W przyszłości będziemy nadal udoskonalać i rozbudowywać te fundamenty, 
aby jeszcze bardziej przekształcać i wzmacniać Twoją firmę. Będziemy nadal 
wyznaczać kierunek przyszłych innowacji, opracowując technologie, które ułatwią 
Ci pracę i przyczynią się do postępu. I nie zatrzymamy się na niczym, aby pomóc 
Ci wykorzystać moc technologii – tak, aby służyła ona Twoim potrzebom dziś 
i w przyszłości.

„
Nasi członkowie liczą na to, że będziemy innowacyjni. 
Wierzą, że zapewnimy im bezpieczeństwo. Dzięki 
partnerstwu z firmami VMware i Dell Technologies 
jesteśmy pewni, że możemy spełnić i przewyższyć ich 
oczekiwania.

– Mark Fournier, 
architekt systemów, Federalna Unia Kredytowa Senatu Stanów Zjednoczonych, 
przeczytaj historię klienta
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https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/customers/ussfcu-solution-case-study-en.pdf


Copyright © 2021 Dell Inc. lub podmioty zależne spó łki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dell, EMC i inne znaki towarowe są znakami towarowymi firmy Dell Inc. lub jej podmiotów zależnych. VMware® jest zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem 
towarowym firmy VMware, Inc. w Stanach Zjednoczonych lub innych jurysdykcjach. Intel® jest znakiem towarowym firmy Intel Corporation lub jej spó łek zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Kubernetes® jest zarejestrowanym znakiem 
towarowym firmy Linux Foundation. Inne znaki towarowe mogą być własnością ich odpowiednich właścicieli.  
Opublikowano w Stanach Zjednoczonych, 07/21, e-book

Firma Dell Technologies jest przekonana, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie są rzetelne w dniu jego publikacji. Informacje te mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Poznaj możliwości

Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób nasze rozwiązania mogą napędzać 
Twoją działalność, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym lub zapoznaj się  
z następującymi zasobami:

• Główna witryna internetowa > 

• Zobacz nasz fi lm >
• Przeczytaj blogi >

• Odwiedź nasze laboratorium > 

• Demonstracja naszych rozwiązań >

Fotografia przedstawiająca ludzi pracujących w bliskiej odległości została 
wykonana przed rozpoczęciem globalnej pandemii.

http://www.delltechnologies.com/VMware
https://www.delltechnologies.com/resources/pl-pl/asset/brochures/solutions/power-of-dell-isg-and-vmware-video.mp4
https://www.delltechnologies.com/pl-pl/corporate/newsroom/blogs.htm
https://www.delltechnologies.com/pl-pl/hands-on-labs/index.htm
https://democenter.dell.com/interactive/
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