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1 | Infraestrutura definida por software desvinculada para a consolidação 
 irrestrita 

O PowerFlex é uma plataforma avançada para amplas iniciativas de consolidação. O PowerFlex unifica a entrega do 

armazenamento em bloco, armazenamento em arquivo1 e recursos de computação em um sistema integrado e projetado, 

além de dar suporte a uma ampla variedade de hypervisors e sistemas operacionais em uma plataforma comum. O PowerFlex 

também utiliza conectividade NVMe/TCP baseada em padrões.1 Esses recursos permitem que as organizações consolidem 

de modo ideal um conjunto diversificado de cargas de trabalho com requisitos e ambientes operacionais variados. 

2 | A arquitetura adaptável impulsiona a capacidade de resposta da TI  
O PowerFlex dimensiona de maneira flexível e não disruptiva os recursos de computação e armazenamento para lidar com 

gargalos específicos. Crie e reconstrua rapidamente pools de recursos para atender à dinâmica das necessidades dos 

negócios. Supere as limitações tradicionais, dimensione sua infraestrutura e expanda e reduza os pools de recursos conforme 

as necessidades determinam, sem nenhum planejamento complexo. 

3 | A otimização inteligente garante desempenho e escalabilidade extremos 
A otimização orientada por software do PowerFlex consolida recursos entre os nós e, ao mesmo tempo, otimiza o caminho e o 

posicionamento dos dados, resultando em desempenho irrestrito de E/S e throughput com latência inferior a um milissegundo. 

A arquitetura pode ser dimensionada linearmente para milhares de nós, o que garante resultados ideais, seja para modernizar 

um banco de dados de alto desempenho ou consolidar grandes ambientes de aplicativos. 

4 | Os recursos de autocorreção oferecem serviços ininterruptos  
Os sistemas PowerFlex foram projetados para resistir a várias falhas subsequentes sem interrupções do serviço nem 

degradação do desempenho. O PowerFlex monitora continuamente os recursos e recria rapidamente os conjuntos de dados 

que residem em unidades ou nós com falha, garantindo a disponibilidade ininterrupta dos serviços e oferecendo conformidade 

com as metas de desempenho.  

 

PRINCIPAIS MOTIVOS  
PELOS QUAIS OS CLIENTES ESCOLHEM  

O DELL POWERFLEX  

INFRAESTRUTURA DEFINIDA POR SOFTWARE 

O PowerFlex é uma plataforma de infraestrutura definida por software desvinculada e projetada para maximizar a flexibilidade da TI 

e impulsionar a agilidade nos negócios, otimizando um amplo conjunto de plataformas operacionais e de hiperescalador, tudo isso 

enquanto aprimora a automação e traz resultados excepcionais para as cargas de trabalho. 
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5 | As percepções inteligentes e o gerenciamento unificado simplificam as 
 operações em escala  

O PowerFlex Manager, um conjunto de ferramentas de gerenciamento unificado para os sistemas PowerFlex, foi projetado 

para simplificar as operações de TI e as tarefas de gerenciamento do ciclo de vida com automação abrangente que reduz em 

até 95% o tempo de administração e em mais de 77% o número de etapas envolvidas nas operações.2 A integração com as 

percepções inteligentes do CloudIQ simplifica ainda mais o monitoramento de implementações do PowerFlex distribuídas em 

várias localizações, fornecendo um mecanismo perfeito de AIOps baseado em nuvem. 

6 | O amplo suporte a hiperescaladores maximiza a agilidade e a flexibilidade 
 multicloud 

O PowerFlex oferece opções e liberdade quando se trata de implementações multicloud. Com suporte para todas as principais 

plataformas de hiperescalador, inclusive AWS EKS Anywhere, Google Cloud Anthos e Kubernetes habilitado para Azure Arc, 

você pode simplificar a operação multicloud em várias plataformas de nuvem de hiperescalador com uma infraestrutura 

unificada do PowerFlex no local. 

7 | As ferramentas abrangentes aumentam a produtividade de DevOps e a 
 agilidade da TI  

Além do suporte a hiperescalador, o PowerFlex é compatível com uma ampla variedade de plataformas de orquestração de 

contêineres no local em bare metal ou hypervisors, inclusive Red Hat OpenShift, SUSE Rancher e VMware Tanzu. Por meio 

de módulos de armazenamento de contêineres (CSMs) e drivers CSI da Dell, o PowerFlex simplifica as operações de 

armazenamento para o Kubernetes. Além disso, o PowerFlex oferece um conjunto avançado e integrado de ferramentas que 

inclui APIs REST do PowerFlex, Ansible Modules do PowerFlex e Dell AppSync para automatizar os fluxos de trabalho de 

DevOps, gerenciamento de infraestrutura e DBA.  

8 | O ecossistema validado e avançado otimiza a execução de cargas de 
 trabalho 

O PowerFlex é otimizado e validado para um amplo conjunto de cargas de trabalho empresariais para oferecer resultados 

excepcionais de desempenho. O PowerFlex oferece desempenho e previsibilidade líderes do setor para cargas de trabalho 

transacionais com uso intenso de E/S ou de lógica analítica com alto throughput, minimizando também o espaço ocupado 

pelo hardware.  

9 | Os serviços de dados empresariais simplificam a proteção e a 
 conformidade 

O PowerFlex oferece serviços de dados empresariais que incluem compactação, criptografia, snapshots e replicação para ajudar 

a atender aos requisitos corporativos e de cargas de trabalho específicas. A solução PowerFlex com o Dell PowerProtect Cyber 

Recovery aprimora ainda mais a resiliência e a proteção desses ativos de TI essenciais.  

10 | Dell Technologies — sua parceira de confiança para o sucesso em longo 
 prazo 

O PowerFlex é projetado, implementado e recebe suporte como um sistema único pela Dell Technologies, minimizando os riscos nas 

implementações e trazendo resultados previsíveis. Os clientes do PowerFlex se beneficiam das ofertas da Dell nas seguintes áreas: 

- Consumo de OpEx flexível e sob demanda com APEX Flex on Demand e APEX Datacenter Utility 

- Adoção acelerada da tecnologia empresarial com o Dell ProDeploy Enterprise Suite 

- Suporte abrangente para ambientes complexos com o Dell ProSupport Enterprise Suite e os serviços de suporte opcionais 

para empresas  

https://www.delltechnologies.com/en-us/payment-solutions/flexible-consumption/flex-on-demand.htm
https://www.delltechnologies.com/en-us/payment-solutions/flexible-consumption/data-center-utility.htm
https://www.dell.com/en-us/dt/services/deployment-services/prodeploy-enterprise-suite.htm
https://www.dell.com/en-us/dt/services/support-services/prosupport-enterprise-suite.htm#accordion0
https://www.dell.com/en-us/dt/services/support-services/optional-support-services-for-enterprise.htm#accordion0
https://www.dell.com/en-us/dt/services/support-services/optional-support-services-for-enterprise.htm#accordion0
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- Maximize os investimentos, proteja o futuro e garanta os resultados com o programa Future-Proof da Dell  

- Opções de financiamento com a Dell Financial Services 

- Soluções testadas e comprovadas de segurança e proteção de dados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Os serviços de arquivos do PowerFlex e a conectividade do armazenamento NVMe/TCP estarão disponíveis em agosto de 2022 

2 Infográfico e análise produzidos por agências externas com base em testes internos que foram concluídos pela equipe de Product Management do PowerFlex.

 

 
 

 

 
 

 

Veja mais recursos Saiba mais sobre  
Dell PowerFlex  

 
© 2022 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell, EMC e as demais marcas 
comerciais pertencem à Dell Inc. ou a suas subsidiárias. Outras marcas comerciais podem pertencer 
a seus respectivos proprietários.  

Participe da conversa 

com #powerflex 

 

Entre em contato com um 
especialista da Dell  

1-866-438-3622 

https://www.delltechnologies.com/en-us/products/future-proof-program.htm
https://dfs.dell.com/Pages/DFSHomePage.aspx
https://www.delltechnologies.com/en-us/solutions/cloud/cloud-enabled-infrastructure/cloud-link.htm
https://www.delltechnologies.com/en-us/data-protection/index.htm
https://infohub.delltechnologies.com/t/powerflex-14/
https://www.dell.com/en-us/dt/storage/powerflex.htm
http://www.dellemc.com/isilon
https://www.emc.com/en-us/contact/contact-us.htm

