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O VxRail prometeu
inovação contínua.

O VxRail
garante um
futuro onde
tudo é possível.

Inove para
ter um futuro
mais brilhante.
Saiba como.
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Dell EMC VxRail + VMware
Em 2016, fincamos raízes em cargas de trabalho de finalidade
geral e VDI. Hoje, o VxRail continua crescendo, cultivando um
novo ambiente de oportunidades consolidado graças a um
projeto conjunto com a VMware.
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Transforme seu ambiente de TI
em um ecossistema consistente e único.
EXECUTE SUAS CARGAS DE TRABALHO
NUVEM

NÚCLEO

Software do sistema de HCI do VxRail >
Operações consistentes com automação aprimorada.
Integrado, otimizado, testado e validado para que você
não tenha de se preocupar com isso.

BORDA
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AMBIENTE
VxRail

Clusters periféricos
com 2 e 3 nós

NÚCLEO >

NOVO

NUVEM >

BORDA >

Nó satélite

CLOUD SERVICES

APEX Cloud
Services

Nó dinâmico

Borda remota do
VCF on VxRail

Armazenamento primário

Software do sistema de HCI do VxRail

Designs validados
para borda
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NÚCLEO
Modernize seu data center.

Aprendizado sem limites
em um mundo em
transformação.

Tudo é possível com 50% mais desempenho
em 1/3 do espaço ocupado.

TEXAS A&M UNIVERSITY >

PARKWAY SCHOOLS >

VxRail no PowerEdge de última
geração >
Com processadores escaláveis Intel®
Xeon® de 3a geração e a mais recente
tecnologia Optane.
Aprimorando o desempenho
e a produtividade para oferecer
alta qualidade em serviços
para os cidadãos.
CIDADE DE AMARILLO >

Tornando a educação mais
acessível para ajudar estudantes
a compartilhar ideias.

• Atenda a mais cargas de trabalho
• Capacidade de memória 166% maior,
com duas vezes mais largura de banda

Nós dinâmicos do VxRail >
• Compartilhe o armazenamento não
utilizado de VxRail Clusters existentes
• Dimensione a computação
e o armazenamento com
independência para atender
a cargas de trabalho
• Gerencie o licenciamento em um
nível mais detalhado.

VMware

Levando medicina que
salva vidas em tempo real
a países desfavorecidos.
MERCY SHIPS >
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BORDA
Expanda-se ainda mais
para a borda.

Simplifique operações e execute aplicativos
na borda com a mesma infraestrutura de
gerenciamento do data center.

Mais rapidez no atendimento
a pessoas doentes e
acidentadas nas comunidades.
ROCKLAND MOBILECARE >

NÓ SATÉLITE ÚNICO >
CLUSTERS ESCALÁVEIS COM 2 OU 3 NÓS >
DESIGNS VALIDADOS PARA SOLUÇÕES ESPECÍFICAS >

Automatize
o gerenciamento
do ciclo de vida

Consolide cargas
de trabalho

Elimine hardware
dispendioso

Construindo os alicerces
de uma cidade inteligente.
CIDADE DE DORAL, FLÓRIDA >
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NUVEM
Adote a plataforma multicloud
que escolher.

Consolidando a TI para
aprimorar a colaboração
e a inovação.

Trilhe um caminho simples e direto para
os aplicativos modernos e a nuvem.

SMC >

Modernizando serviços
digitais de patologia para um
atendimento melhor e mais
rápido aos pacientes.
UMC UTRECHT >

Dimensionando data centers
com rapidez no mundo todo
para atender a necessidades
financeiras dos clientes.
PROVEDOR DE SAAS
TRINTECH >

Infraestrutura
totalmente integrada
e automatizada para
acelerar a produtividade
do desenvolvedor >

Flexibilidade para
executar plataformas de
orquestração de vários
contêineres no núcleo,
na borda e na nuvem >

Implementação
turnkey com APEX
Cloud Services >
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Faça mais.
Mobilidade entre
desktops e terminais
da área de saúde,
conformidade
de dados, custos
operacionais reduzidos

Continuidade dos
negócios e das
operações, centrais
de treinamento
e teletrabalho no
governo federal,

Corretores de seguro
eficientes, custos
de TI reduzidos,
conformidade de
dados, privacidade
do cliente

Aprendizado
remoto, acesso para
estudantes dos
ensinos fundamental
e médio, colaboração
no ensino superior

Dell VxRail, uma plataforma de HCI única
para quase todas as cargas de trabalho.
Modernize sua infraestrutura — Otimize
operações — Hospede aplicativos tradicionais
e modernos no núcleo, na borda e na nuvem.

Dell VxRail
Dell.com/VxRail >
IDC: Retorno comercial do VxRail >
Consolidação da TI e de
serviços em agências locais
do governo e segurança
entre agências

Redução dos custos de TI
das filiais, conformidade
e engajamento com
fornecedores remotos

Eficiente força de trabalho
de produção, conformidade
e engajamento com
fornecedores internacionais

Assista ao vídeo interativo >

