
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

1 | O valor da parceria  
Nossa parceria de 20 anos oferece integração profunda da tecnologia inovadora da VMware com a combinação exclusiva 

de aplicativos e soluções de infraestrutura da Dell Technologies. Com foco em promover sua vantagem, continuamos nosso 

longo histórico de inovação e colaboração com 40 iniciativas conjuntas em mais de 10 áreas de soluções que abrangem 

infraestrutura hiperconvergente (HCI), borda, multicloud, computação avançada, aplicativos modernos, armazenamento 

empresarial, telecomunicações, Anywhere Workspace ONE e segurança. 

2 | Confiável para mais clientes  
A Dell é nº 1 em infraestrutura hiperconvergente1 e ocupa essa posição há 20 trimestres consecutivos.1 Nossa posição de 

liderança se estende a outras soluções de infraestrutura. Além disso, somos destaque em sistemas de armazenamento 

empresarial externos,2 servidor3 e software de proteção e replicação de dados.4 Nós oferecemos soluções líderes que 

contam com serviços de classe mundial. 

3 | Redução da complexidade da multicloud  
A Dell Technologies e a VMware estão mudando o paradigma de “mais nuvens, mais complexidade” com soluções 

desenvolvidas em conjunto, que oferecem uma nova realidade multicloud moderna e flexível. Nossas soluções projetadas 

em conjunto permitem que os clientes superem os desafios da multicloud e, ao mesmo tempo, ofereçam um modelo 

operacional consistente a todo o ambiente de TI — do núcleo à borda e à nuvem.  

4 | O Tanzu as a service facilita a mobilidade dos aplicativos  
A Dell Technologies é a única fornecedora com ofertas totalmente integradas de nuvem privada, cluster e arquitetura de 

referência do VMware Tanzu™. APEX Cloud Services with VMware Cloud — O serviço do Tanzu oferece um caminho fácil 

para o Kubernetes de nível empresarial em uma plataforma gerenciada e pronta para a multicloud. Com o APEX Managed 

Tanzu Kubernetes Grid Service, você pode provisionar clusters do Tanzu Kubernetes em poucos minutos por meio da GUI 

ou API padrão do vSphere. A Dell Technologies gerencia totalmente a infraestrutura de SDDC subjacente e a capacidade 

exigida do Kubernetes, além de não cobrar nenhuma taxa adicional para o Tanzu Kubernetes Grid Service.  

Principais motivos 

PRINCIPAIS MOTIVOS PARA IDENTIFICAR 
SUA VANTAGEM DE INOVAÇÃO COM 
A DELL E A VMWARE 

Gerenciar a TI como um diferencial estratégico nunca foi tão importante para os negócios. A TI não pode simplesmente dar suporte 

à inovação. Ela deve ser projetada para isso. Com um longo histórico de engenharia conjunta e conquistas técnicas, a Dell Technologies 

e a VMware estão exclusivamente qualificadas para ajudar você a resolver os mais complexos desafios relacionados à implementação 

e ao gerenciamento de um ambiente multicloud.  1 0 

https://www.dell.com/en-us/dt/solutions/vmware/index.htm#scroll=off&amp;tab0=0
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/global-alliance-solutions/briefs-summaries/dell-vmware-forwardtogether-infographic-fy23.pdf
https://www.dell.com/en-us/dt/apex/cloud-services/vmware-cloud.htm?gacd=11531739-27108301-5775970-325908633-164951918&dgc=ba&dclid=CLGbnLzM1fUCFb7dGAIdfmAKOg#accordion0


5 | Menos complexidade e mais agilidade com soluções de infraestrutura 
 turnkey 

Os sistemas de HCI do Dell VxRail foram projetados com a VMware, para a VMware, afim de aprimorar a VMware, 

possibilitando simplificar as operações e evoluir de maneira previsível. A Dell Technologies dedica mais de 800.000 horas de 

teste a cada versão principal do software da VMware para que você possa gastar menos tempo combinando soluções de TI 

e mais tempo agregando valor tecnológico tangível à sua organização. A Dell assume o compromisso de criar versões 

síncronas em 30 dias para as novas atualizações de HCI da VMware para que os mais recentes patches e as principais 

atualizações possam ser facilmente integrados aos clusters existentes dentro desse período. 

6 | Opções de consumo ideais para sua empresa e seu orçamento  
Aproveite a tecnologia de que você precisa com opções flexíveis de pagamento e consumo, que funcionam para sua empresa 

e seu orçamento. Com a Dell Financial Services, você pode optar por pagar ao longo do tempo ou com base no uso para 

gerenciar o orçamento. E com as soluções APEX, você pode pagar conforme usar e tem consumo flexível para gerenciar 

as cargas de trabalho variáveis.  

7 | Treine modelos de IA com mais rapidez e facilidade e execute a IA em 
 qualquer lugar com o Tanzu  

O Validated Designs for AI — Auto ML no VxRail with vSphere Tanzu ajuda a simplificar a IA. O Validated Designs for AI — 

Auto ML automatiza a seleção de algoritmos, a geração de recursos, o ajuste de hiperparâmetros, a modelagem iterativa 

e a avaliação de modelos para que você possa fazer configurações e integrações 18% a 20% mais rápidas dos modelos 

de IA.7 Depois de implementados, esses modelos de IA são 18 vezes mais rápidos,2 o que significa que os cidadãos cientistas 

de dados podem usar imediatamente a IA e os cientistas de dados especializados economizam tempo. 

8 | Experiência uniforme na borda  
Em breve, o VxRail oferecerá nós modulares no menor e mais flexível formato independente do VxRail para ampliar ainda mais 

a experiência da VMware para a borda. Esses blades resistentes, modulares e de meia largura podem ser dimensionados de 

2 a 64 nós e podem ser montados em rack, empilhados ou montados para o uso em qualquer lugar, em praticamente qualquer 

ambiente. A testemunha de hardware integrada torna esses nós ideais para localizações de alta latência e pouca largura de 

banda, como escritórios remotos da área da saúde, ambientes de varejo, fábricas e cidades digitais. Esses nós utilizarão 

o mesmo VxRail HCI System Software que os nós tradicionais do VxRail, trazendo consistência para o gerenciamento do 

ciclo de vida nas implementações de infraestrutura de sua escolha.  

9 | Implemente, gerencie e cresça com o Dell Support Services 
As equipes de suporte da Dell e da VMware trabalham juntas para resolver rapidamente os problemas de tecnologia quando 

eles surgem. Um sistema de gerenciamento de casos integrado entre a Dell e a VMware está disponível para simplificar 

a experiência de suporte. A grande maioria, ou seja 98%, dos tíquetes relacionados à VMware é resolvida internamente 

pelos mais de 3.670 profissionais de suporte da Dell certificados pela VMware. Aproveitando o conhecimento especializado 

resultante de mais de 3.750 certificações, esses tíquetes são resolvidos com uma impressionante avaliação de 97% de 

satisfação do cliente.  

https://www.dell.com/en-us/dt/hyperconverged-infrastructure/vxrail-expect-exceptional.htm
https://dfs.dell.com/#/?lang=en-us
https://www.dell.com/en-us/dt/apex/index.htm
https://www.dell.com/en-us/dt/solutions/artificial-intelligence/index.htm#accordion0&amp;tab0=0&amp;pdf-overlay=//www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/ready-solutions/industry-market/dell-h20-architectures.pdf
https://www.delltechnologies.com/asset/en-gb/products/converged-infrastructure/briefs-summaries/dell-emc-vxrail-hci-system-software-infographic.pdf


10 | Dell Technologies — a parceira de confiança para o sucesso duradouro 
Há motivos claros pelos quais a Dell Technologies atende 96% das empresas da Fortune 500,5 é nº 1 em Hyperconverged 

Systems1 e 69% das empresas da Fortune 100 recorrem à Dell Technologies para as soluções de computação de 

borda.6 Saiba como os clientes da Dell Technologies e da VMware obtêm uma vantagem de inovação ao:  

- Implementar um modelo operacional comum em todo o ambiente de TI com a infraestrutura hiperconvergente do Dell VxRail  

- Implementar a infraestrutura as a service com o APEX Cloud Services with VMware Cloud 

- Acelerar as percepções de IA usando Dell Validated Designs for AI, AutoML 

- Descarregar os serviços virtualizados de rede e segurança com DPUs 

 
1 IDC Worldwide Quarterly Converged Systems Tracker, 1º trimestre de 2022 

2 IDC WW Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, 2º trimestre de 2021, 9 de setembro de 2021, receita de fornecedores. Nota: O armazenamento não estruturado inclui a combinação do  

armazenamento baseado em objeto (exceto HCI) e NAS de scale-out (exceto HCI). 

3 Participação trimestral no mercado mundial de servidores x86 segundo a IDC 

4 Com base na receita combinada do IDC Purpose-Built Backup Appliance (PBBA) Tracker do 1º trimestre de 2021, com segmentos exclusivos do mercado de software de armazenamento da Storage  

Software and Cloud Services QView do 1º trimestre de 2021. 

5 Dell Technologies, About the Company, ano fiscal de 2022 

6 Análise da Dell Technologies sobre a Fortune nos EUA, setembro de 2020.  

7 Estudo Total Economic Impact™ da Forrester das Dell Ready Solutions for HPC, encomendado pela Dell Technologies e pela Intel, abril de 2020. Os resultados reais variam.  

Leia o relatório completo aqui. 
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