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Specification Sheet 
 

Dell VxRail  
Desenvolvido para o VMware, com o VMware, para aprimorar o VMware 

O Dell VxRail™, o único sistema de infraestrutura hiperconvergente projetado em conjunto 
com a VMware, é a maneira mais fácil e rápida de estender um ambiente VMware. 
Com tecnologia VMware vSAN™ e gerenciado por meio da interface do VMware vCenter, 
o VxRail oferece aos clientes VMware atuais uma experiência operacional consistente. 
Como base para a Dell Technologies Cloud, o VxRail é o primeiro sistema 
hiperconvergente totalmente integrado ao VMware Cloud Foundation SDDC Manager, 
fornecendo uma plataforma completa e automatizada. 

O VxRail é um sistema distribuído que consiste em elementos modulares comuns 
equipados com o melhor software de sistema de HCI do VxRail, que permite que 
os clientes comecem aos poucos e cresçam, dimensionando a capacidade 
e o desempenho de forma fácil e não disruptiva de 2 a 64 nós em um cluster. 
O dimensionamento de nó único e a expansão da capacidade de armazenamento 
oferecem uma abordagem simples, previsível e econômica do tipo “pague conforme 
crescer” para proporcionar crescimento futuro, conforme necessário.  

O software do sistema de HCI do VxRail garante que as cargas de trabalho estejam 
sempre em funcionamento com o LCM (Intelligent Lifecycle Management, gerenciamento 
inteligente de ciclo de vida), que automatiza upgrades não disruptivos, patches, adições 
ou desativações de nós para garantir que a infraestrutura do VxRail esteja em um estado 
continuamente validado. Combinado com relatórios detalhados de integridade usando 
aprendizado de máquina de infraestrutura a partir do gerenciamento de vários clusters 
de SaaS, nunca foi tão fácil manter a infraestrutura funcionando perfeitamente. 

Desenvolvido com base em servidores PowerEdge com a opção de processadores escaláveis Intel® Xeon® ou AMD 
EPYC™, o VxRail foi projetado para as cargas de trabalho essenciais de hoje e também oferece várias opções de 
computação, memória, armazenamento, rede e placas gráficas para abranger uma ampla variedade de aplicativos 
e cargas de trabalho. O VxRail fornece continuamente novas tecnologias, como memória persistente Intel Optane, 
unidades de capacidade e cache NVMe, rede de 100 GB/s e GPUs NVIDIA Data Center. E com redundância integrada 
em todas as oportunidades – de SATA M.2 RAID 1 “BOSS” (Boot Optimized Storage Solution), fontes de alimentação 
redundantes de alta eficiência e várias portas de rede — o VxRail oferece alta disponibilidade de 99,9999%.  

Os nós dinâmicos do VxRail expandem a maneira na qual os clientes podem se beneficiar do software do sistema de HCI 
do VxRail. Os clusters de nós dinâmicos do VxRail são clusters somente de computação do vSphere, que permitem que os 
usuários dimensionem a computação e o armazenamento de modo independente conforme as necessidades das cargas 
de trabalho. Ao permitir que o armazenamento fibre channel externo seja usado como o armazenamento primário para as 
soluções VxRail e VCF on VxRail, os clientes podem utilizar nós dinâmicos em uma arquitetura do vSphere em três níveis para 
dar suporte às cargas de trabalho essenciais centradas em dados, como serviços financeiros e aplicativos da área de saúde. 
Os nós dinâmicos do VxRail também podem se estender para ambientes de malha de HCI do VMware vSAN, nos quais 
datastores remotos do vSAN também podem ser usados como o armazenamento primário para clusters de nós dinâmicos. 

Com a rápida adoção da transformação digital, a expansão das cargas de trabalho para fora dos data centers principais 
e tradicionais e a proliferação das redes 5G, há uma necessidade imediata de uma opção de infraestrutura de baixo 
custo, pequena e fácil de gerenciar, que traga os mesmos benefícios do VxRail. Isso vale especialmente para os clientes 
de varejo, telecomunicações, fabricação e ROBO que buscam se expandir à medida que a coleta e o processamento 
de dados estão acontecendo cada vez mais na borda. O nó satélite do VxRail é uma opção de implementação de 
único nó. Ele permite que os clientes se beneficiem da simplicidade e da automação do VxRail no data center principal. 
Além disso, ele é ideal para os que querem aproveitar esses mesmos benefícios na borda. 

O VxRail vem empilhado com serviços de dados essenciais sem custo adicional. Tecnologias de proteção de dados, 
tais como um conjunto inicial de licenças do Dell EMC RecoverPoint for VMs, estão incluídas, juntamente com a opção 
de adicionar o Data Protection Suite for VMware e o Data Domain Virtual Edition (DD VE) para ambientes maiores que 
exigem proteção de dados mais abrangente. 

Tudo isso conta com o suporte de classe mundial da Dell Technologies com um ponto único de contato para componentes 
de hardware e software e inclui o Dell EMC Secure Remote Services (SRS) para call-home e conexão remota proativa 
e bidirecional para fins de monitoramento, diagnóstico e reparo remotos, o que garante o máximo de disponibilidade.  
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Plataformas de HCI do VxRail 

Tendo como base os mais recentes servidores Dell PowerEdge, o amplo portfólio do VxRail oferece a flexibilidade de 
escolher a melhor plataforma para atender às suas necessidades de desempenho, armazenamento, recursos gráficos, 
E/S e custo. Não importa a sua carga de trabalho, há uma plataforma do VxRail para atender às suas necessidades. 
 

Série E: plataforma econômica e de baixo perfil para todos os casos de uso. Plataforma 1U com a opção totalmente 

NVMe e GPUS NVIDIA. Opções de soquetes únicos ou duplos alimentados por processadores Intel Xeon ou 

AMD EPYC™. Ideal para escritório remoto, filiais ou locais de borda onde o espaço é premium. Os casos 

de uso abrangem HPC (high performance computing, computação com alto desempenho), VDI, inteligência 

artificial/aprendizado de máquina e bancos de dados na memória. 

Série P: plataforma 2U de alto desempenho, que pode ser configurada com dois ou quatro processadores escaláveis 

Intel Xeon ou um único processador AMD EPYC com até 64 núcleos. Ideal para cargas de trabalho essenciais aos 

negócios que exigem alto desempenho. Os casos de uso incluem aplicativos de banco de dados com uso intensivo 

de memória, como SAP HANA, HPC e inteligência artificial/aprendizado de máquina. 

Série V: plataforma 2U estendida para virtualização com hardware de GPU para desktops que consomem muitos 

recursos gráficos e cargas de trabalho de computação gráfica. Ideal para casos de uso especializados, como 

a visualização de 2D/3D de tecnologia avançada, aproveitando as placas GPU do NVIDIA Data Center. Os casos de 

uso incluem VDI, inteligência artificial/aprendizado de máquina, modelos CAD pesados/complexos, CAE (Computer-

Aided Engineering), exploração sísmica, efeitos complexos do DCC, obtenção de imagens 3D médicas, renderização 

fotorrealista, ciência virtual de alto nível e lógica analítica de dados. 

D Series: Plataforma durável, resistente e compacto com uma tampa frontal filtrada para resistência à poeira. 

Projetado para resistir a condições extremas, como calor e frio intensos, choque, vibração, poeira, umidade 

e interferências eletromagnéticas. Disponível nas configurações certificadas Maritime, MIL STD e DNV-GL. 

Ideal para locais com restrições de espaço e remotos com condições extremas. Os casos de uso incluem centros 

de comando móveis, sistemas de POS de varejo, vídeo-vigilância e mapeamento por GPS em trânsito. 

Série S: plataforma 2U com densidade de armazenamento disponível como soquete único ou duplo com opções 

de armazenamento híbrido para oferecer capacidade máxima de 144 TB por nó. Ideal para cargas de trabalho de 

armazenamento densas cuja capacidade de armazenamento pode ser dimensionada mais rapidamente do que 

a CPU ou a memória. Os casos de uso incluem aplicativos exigentes como Microsoft SharePoint virtualizado, 

Microsoft Exchange, Big Data, lógica analítica e vídeo-vigilância. 

Série G: plataforma de 2U/4 nós de computação densa disponível como soquete único ou duplo com até 224 

núcleos. Ideal para ambientes que precisam de capacidade máxima de processamento em pequenos espaços. 

Os casos de uso incluem cargas de trabalho virtuais gerais e com densidade de uso do processador. 
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Nó E665 

Chassi 
R6515 com 10 compartimentos 

de unidade de 2,5 pol. 
R6515 com 8 compartimentos de unidade de 2,5 pol. 

Tipo Totalmente NVMe All-Flash Híbrida 

CPU Um AMD EPYC de 2a ou 3ª gerações 

Memória De 64 GB a 512 GB De 64 GB a 1.024 GB 

Memória de 
classe de 
armazenamento 

N/D 

Unidades 
de cache 

Optane de 400 GB ou 800 GB  
NVMe de 1.600 GB 

SAS até 1600 GB 

Capacidade de 
armazenamento 

Até 61 TB SAS de até 61 TB 
SATA de até 30 TB 

Até 14 TB 

Funcionamento 
em rede 
integrado 

Dual de 25 GbE ou  
Dual de 10 GbE 

Sistema de rede 
Único: dual de 25 GbE ou  

Único: dual de 10 GbE  

Fibre Channel Porta única QLogic ou porta dupla Emulex com HBA de 16 GB/32 GB 

GPU N/D 

 

  

Nó E660 

Chassi R650 com 10 compartimentos de unidade de 2,5 pol. 

Tipo All-Flash Híbrida Totalmente NVMe 

CPU 
Um ou dois processadores escaláveis Intel Xeon de 3ª geração Dois processadores escaláveis 

Intel Xeon de 3ª geração 

Memória 
Memória DDR4 3200MT de 64 GB a 4.096 GB Memória DDR4 3200MT de 128 GB 

a 4.096 GB 

Memória de 
classe de 
armazenamento 

De 256 GB a 8.192 GB 
Intel Optane Série 200 

De 256 GB a 8.192 GB 
Intel Optane Série 200 

Unidades de 
cache 

SAS de até 1.600 GB 
Optane de 400 GB ou 800 GB 

NVMe de 1.600 GB 

Optane de 400 GB ou 800 GB 
NVMe de 1.600 GB 

Capacidade de 
armazenamento 

SAS de 61 TB ou  
SATA de 30 TB 

SAS de 19 TB 61 TB 

Funcionamento 
em rede 
integrado 

Dual ou quad de 25 GbE ou  
Dual ou quad de 10 GbE 

Sistema de rede 
Até 2: dual de 100 GbE ou  

Até 3: dual ou quad de 25 GbE ou  
Até 3: dual ou quad de 10 GbE 

Fibre Channel Até 3 portas duplas QLogic ou Emulex com HBA de 16 GB/32 GB 

GPU Até 2 NVIDIA Tesla T4 
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Nó P670 P580N 

Chassi 
R750 com 28 compartimentos 

de unidade de 2,5 pol. 
R750 com 24 compartimentos 

de unidade de 2,5 pol. 
R840 com 24 compartimentos 

de unidade de 2,5 pol. 

Tipo All-flash Totalmente NVMe 

CPU 
Dois processadores escaláveis Intel Xeon de 3ª geração Quatro processadores escaláveis 

Intel Xeon de 2ª geração 

Memória Memória DDR4 3200MT de 128 GB a 4.096 GB De 384 GB a 6144 GB 

Memória de 
classe de 
armazenamento 

De 256 GB a 8.192 GB 

Intel Optane Série 200 

De 2048 GB a 12288 GB 

Intel Optane série 100 

Unidades de 
cache 

SAS de até 1.600 GB 
Optane de 400 GB ou 800 GB 

NVMe de 1.600 GB 

Optane de 400 GB ou 800 GB 
NVMe de 1.600 GB 

Capacidade de 
armazenamento 

SAS de 184 TB Até 153 TB 

Funcionamento 
em rede 
integrado 

Dual ou quad de 25 GbE ou  
Dual ou quad de 10 GbE 

Dual de 25 GbE ou  
Dual ou quad de 10 GbE 

Sistema de 
rede 

Até 2: dual de 100 GbE ou  
Até 3: dual ou quad de 25 GbE ou  

Até 3: dual ou quad de 10 GbE 

Até 2: dual de 100 GbE ou  
Até 3: dual de 25 GbE ou  

Até 3: dual ou quad de 10 GbE 

Fibre Channel 
Até 3 portas duplas QLogic ou Emulex com HBA de 16 GB/32 GB Até 2 portas duplas QLogic ou 

Emulex com HBA de 16 GB/32 GB 

GPU 

N/D Até 6 NVIDIA A2 ou 
Até 2 A100 de 40 GB ou 80 GB ou 

Até 2 A40 ou  
Até 2 A30 ou 

Até 2 A16 

Até 2 NVIDIA Tesla M10*** 

 
  ***A GPU do M10 limita a memória 

do sistema a 1 TB 

 

Nó P675 

Chassi R7515 com 24 compartimentos de unidade de 2,5 pol. 

Tipo Totalmente NVMe All-flash 

CPU Um AMD EPYC de 2ª ou 3ª gerações 

Memória De 64 GB a 2.048 GB 

Memória de 
classe de 
armazenamento 

N/D 

Cache 
Optane de 400 GB ou 800 GB  

NVMe de 1.600 GB 
SAS até 1600 GB 

Capacidade de 
armazenamento 

Até 153 TB SAS de até 153 TB ou  
SATA de até 76 TB 

Funcionamento 
em rede 
integrado 

Dual de 25 GbE ou  
Dual de 10 GbE 

Sistema de rede 
Único: dual de 100 GbE ou  
Até 3: dual de 25 GbE ou  

Até 3: dual ou quad de 10 GbE 

Fibre Channel Até 3 portas duplas QLogic ou Emulex com HBA de 16 GB/32 GB 

GPU 
Até 2 NVIDIA Tesla T4 ou  

1 NVIDIA Tesla A16 
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Nó V670 

Chassi R750 com 24 compartimentos de unidade de 2,5 pol. 

Tipo All-flash 

CPU Dois processadores escaláveis Intel Xeon de 3ª geração 

Memória Memória DDR4 3200MT de 128 GB a 4.096 GB 

Memória de 
classe de 
armazenamento 

De 256 GB a 8.192 GB 

Intel Optane Série 200 

Cache 
SAS de 800 GB ou 1.600 GB 
Optane de 400 GB ou 800 GB 

NVMe de 1.600 GB 

Capacidade de 
armazenamento 

SAS de 161 TB 

Funcionamento 
em rede 
integrado 

Dual ou quad de 25 GbE ou  
Dual ou quad de 10 GbE 

Sistema de rede 
Até 2: dual de 100 GbE ou  

Até 3: dual ou quad de 25 GbE ou  
Até 3: dual ou quad de 10 GbE 

Fibre Channel Até 3 portas duplas QLogic ou Emulex com HBA de 16 GB/32 GB 

GPU 

Até 6 NVIDIA Tesla T4 ou 
Até 2 A100 de 40 GB ou 80 GB ou 

Até 2 A40 ou  
Até 2 A30 ou 
Até 2 A16 ou 

Até 2 NVIDIA Tesla M10*** 

 ***A GPU do M10 limita a memória do sistema a 1 TB 

 

Nó D560 

Chassi XR2 com 8 compartimentos de unidade de 2,5 pol.  

Tipo All-flash Híbrida 

CPU Um ou dois processadores escaláveis Intel Xeon de 2ª geração 

Memória De 64 GB a 1.024 GB 

Memória de 
classe de 
armazenamento 

N/D 

Unidades de 
cache 

SAS até 1600 GB 

Capacidade de 
armazenamento 

SAS de até 46 TB ou  
SATA de até 23 TB 

SAS até 14 GB 

Funcionamento 
em rede 
integrado 

Dual de 25 GbE ou  
Dual de 10 GbE 

Sistema de rede 
Único: dual de 25 GbE ou  

Único: dual ou quad de 10 GbE 

Fibre Channel N/D 

GPU Um NVIDIA Tesla T4 

Certificações Disponível nas configurações certificadas MIL-STD-810G e DNV-GL Maritime 
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Nó G560 

Chassi C6400 com até 4 sleds C6420, cada um com 6 compartimentos de unidade de 2,5 pol. 

Tipo All-flash Híbrida 

CPU Um ou dois processadores escaláveis Intel Xeon de 2ª geração 

Memória 64 GB a 2048 GB 

Memória de 
classe de 
armazenamento 

N/D 

Unidades de 
cache 

Optane de até 800 GB  
NVMe de até 1.600 GB 
SAS de até 1.600 GB 

SAS até 1600 GB 

Capacidade de 
armazenamento 

SAS de até 38 TB ou  
SATA de até 19 TB 

SAS até 12 TB 

Funcionamento 
em rede 
integrado 

Dual de 10 GbE 

Sistema de rede 
Único: dual de 100 GbE ou 
Único: dual de 25 GbE ou  

Único: dual ou quad de 10 GbE 

Fibre Channel N/D 

GPU N/D 

 

Nó S670 

Chassi 
R750 com 12 compartimentos de unidade frontais de 3,5 pol. mais 4 compartimentos de unidade traseiros 

de 2,5 pol. 

Tipo Híbrida 

CPU Um ou dois processadores escaláveis Intel Xeon de 3ª geração 

Memória De 64 GB a 4.096 GB 

Memória de 
classe de 
armazenamento 

N/D 

Unidades de 
cache 

SAS de até 1.600 GB 
Optane de 400 GB ou 800 GB 

NVMe de 1.600 GB 

Capacidade de 
armazenamento 

NL SAS de até 144 TB 

Funcionamento 
em rede 
integrado 

Dual ou quad de 25 GbE ou  
Dual ou quad de 10 GbE 

Sistema de rede 
Até 2: dual de 100 GbE ou  

Até 3: dual ou quad de 25 GbE ou  
Até 3: dual ou quad de 10 GbE 

Fibre Channel Até 3 portas duplas QLogic ou Emulex com HBA de 16 GB/32 GB 

GPU N/D 

Especificações e dimensões 

Manuais e especificações técnicas 
do proprietário do VxRail 

Especificações técnicas do VxRail E660, E660F e E660N 
Especificações técnicas do VxRail P670F, V670F e S670 
Especificações técnicas do VxRail E665, E665F e E665N 
Especificações técnicas do VxRail P675F e P675N 
Especificações técnicas do VxRail D560 e D560F 
Manual do proprietário do VxRail P580N Series 
Manual do proprietário do VxRail G560 e G560F 

https://dl.dell.com/content/docu106473
https://dl.dell.com/content/manual43304433-dell-vxrail-p670f-v670f-and-s670-technical-specifications.pdf
https://dl.dell.com/content/docu106474
https://dl.dell.com/content/docu106475
https://dl.dell.com/content/docu106472
https://www.dellemc.com/en-us/collaterals/unauth/technical-guides-support-information/products/converged-infrastructure/docu96648.pdf
https://www.dellemc.com/en-us/collaterals/unauth/technical-guides-support-information/products/converged-infrastructure/docu90199.pdf
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Nós dinâmicos do VxRail 

Baseados nos servidores Dell PowerEdge, os nós dinâmicos do VxRail trazem todos os benefícios do software do sistema de 

HCI do VxRail, além de opções de armazenamento externo. Escolha entre o Dell PowerFlex, PowerStore-T, PowerMax ou 

Unity XT. Fornecimento de serviços de dados de armazenamento, redução de dados, SRDF e metro node. Como alternativa, 

aproveite a capacidade de armazenamento existente do VxRail por meio da malha de HCI do VMware vSAN.  

 

 

  

Nó E660F P670F V670F 

Chassi R650  R750 

CPU Dois processadores escaláveis Intel Xeon de 3ª geração 

Memória 
Memória DDR4 3200MT de 128 GB a 4.096 GB Memória DDR4 3200MT de 128 GB 

a 4.096 GB 

Memória de 
classe de 
armazenamento 

De 256 GB a 8.192 GB 
Intel Optane Série 200 

N/D 

Capacidade de 
armazenamento 

N/D — armazenamento externo exigido 

Funcionamento 
em rede 
integrado 

Dual ou quad de 25 GbE ou  
Dual ou quad de 10 GbE 

Sistema de rede 
Até 2: dual de 100 GbE ou  

Até 3: dual ou quad de 25 GbE ou  
Até 3: dual ou quad de 10 GbE 

Fibre Channel Porta dupla QLogic ou Emulex com HBA de 16 Gb/32 Gb 

GPU 

Até 2 NVIDIA Tesla T4 N/D Até 6 NVIDIA Tesla T4 ou 
Até 2 A100 ou 
Até 2 A40 ou  
Até 2 A30 ou 
Até 2 A16 ou 

Até 2 NVIDIA Tesla M10*** 

 
  ***A GPU do M10 limita a memória 

do sistema a 1 TB 
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Nós satélites VxRail 

Os nós satélites do VxRail permitem que os clientes implementem uma opção de único nó de baixo custo e se 
beneficiem dos mesmos recursos de automação, teste e otimização do VxRail, do gerenciamento exclusivo do ciclo 
de vida e da integração profunda com a VMware, aumentando a eficiência operacional e a padronização entre as 
localizações de borda, tudo sem o uso do vSAN. 

 

 
  

Nó E660 E660F V670F 

Chassi 
R650 com 10 compartimentos de unidade de 2,5 pol. com 24 compartimentos de unidade 

de 2,5 pol. 

Tipo Híbrida All-flash 

CPU 
Um ou dois processadores escaláveis Intel Xeon de 3ª geração Dois processadores escaláveis 

Intel Xeon de 3ª geração 

Memória 
Memória DDR4 3200MT de 64 GB a 4.096 GB Memória DDR4 3200MT de 128 GB 

a 4.096 GB 

Memória de 
classe de 
armazenamento 

De 256 GB a 8.192 GB 

Intel Optane Série 200 

Controlador de 
armazenamento 

HBA355i ou  
PERC H755 com RAID 1, 5, 6, 10, 50, 60 

Capacidade de 
armazenamento 
local 

HDD SAS de 24 TB SSD SAS de 76 TB SSD SAS de 184 TB 

Funcionamento 
em rede 
integrado 

Dual ou quad de 25 GbE ou  
Dual ou quad de 10 GbE 

Sistema de rede 
Até 2: dual de 100 GbE ou  

Até 3: dual ou quad de 25 GbE ou  
Até 3: dual ou quad de 10 GbE 

Fibre Channel Porta dupla QLogic ou Emulex com HBA de 16 Gb/32 Gb 

GPU 

Até 2 NVIDIA Tesla T4 

 

Até 6 NVIDIA Tesla T4 ou 
Até 2 A100 de 40 GB ou 80 GB ou 

Até 2 A40 ou 
Até 2 A30 ou 
Até 2 A16 ou 

Até 2 NVIDIA Tesla M10*** 

 
  ***A GPU do M10 limita a memória 

do sistema a 1 TB 
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Dell Technologies Services for Dell VxRail* 

Serviços de implementação 

ProDeploy for Enterprise  

Acelere a adoção da tecnologia com implementação especializada projetada para seu 
ambiente. Inclui uma análise de prontidão do local, implementação 24x7, instalação remota 
ou no local, descarte de materiais de embalagem, instalação e configuração remotas do 
software do sistema e transferência de informações para a equipe de suporte técnico.  

ProDeploy Plus for Enterprise  

Acelere até mesmo as implementações mais complexas. Inclui todos os itens acima, 
além de um Service Manager de suporte designado, instalação e configuração do software 
do sistema no local, assistência à configuração por 30 dias após a implementação e créditos 
de treinamento do Dell Education Services.  

Serviços de residência 

Especialistas em VxRail certificados para ajudar você a adotar e integrar rapidamente 
a infraestrutura hiperconvergente do VxRail. Opção para engajamentos no local, remotos 
e de curta duração.  

Migração de dados para 
empresas 

Processo consistente, reproduzível e confiável para planejar e gerenciar projetos de migração 
de dados. Migre dados do hardware Dell existente, de hardware de terceiros e de nuvens 
públicas ou no local.  

Data Protection Services 
Implementação do Data Protection Suite for VMware, configuração para Data Domain Virtual 
Edition ou implementação do RecoverPoint para máquinas virtuais.  

Serviços de Stretched Cluster 
Implementação de clusters estendidos, que fornecem um sistema redundante para ajudar 
a evitar perda de dados devido a falhas do sistema ou eventos catastróficos.  

Switch TOR Instalação e implementação de switch top-of-rack 

Serviços de suporte 

ProSupport for Enterprise 

Uma única fonte para suporte abrangente de software e hardware de data center. Inclui 
suporte técnico remoto 24x7, suporte essencial no local no próximo dia útil ou em 4 horas, 
assistência colaborativa de terceiros, acesso a atualizações de software.  

ProSupport Plus for Enterprise 

Fonte única de suporte no nível do sistema. Inclui todos os itens acima, além de acesso 
prioritário a especialistas em suporte especializados, detecção preditiva de falhas de 
hardware, suporte de software de terceiros e Service Account Manager designado, 
avaliações e recomendações proativas e manutenção proativa de sistemas.  

ProSupport One for Enterprise 

Oferece suporte flexível em todo o local para data centers amplos e distribuídos com mais de 
mil ativos. Ao escolher o ProSupport One for Data Center, você obterá: 

• Engenheiros seniores técnicos e em campo designados do ProSupport One que 
entendem o seu ambiente e as suas configurações 

• Opções flexíveis de peças e suporte no local que se ajustam ao seu modelo operacional 
• Um plano de suporte ajustado à sua equipe de operações 

Otimização da infraestrutura 

Orientação durante todo o ano sobre a integridade operacional dos seus sistemas. Análise 
detalhada e orientação estratégica disponíveis ao longo de todo o ano para manter seus 
sistemas otimizados e configurados a fim de garantir o desempenho de pico contínuo 

Keep Your Hard Drive/Keep your 
Component for Enterprise 

Mantenha o controle de seus dados altamente confidenciais mantendo a propriedade de unidades 
ou componentes com defeito ao receber substituições sem incorrer em custos adicionais 

Limpeza de dados e destruição 
de dados para empresas 

Proteja os dados em sistemas desativados, devolvidos ou reimplementados. A limpeza 
de dados deixa-os irrecuperáveis por um processo de sobrescrição dos dados. 
A destruição de dados destrói fisicamente o dispositivo.  

Serviço do Technical Account 
Manager 

É possível adquirir TAMs for VxRail para ajudar em áreas como Orientação de Infraestrutura 
e/ou Suporte Remoto Designado. 

Diagnóstico no local 

Solução de problemas no local por um técnico experiente em qualquer local 
• Pule a solução de problemas de hardware por telefone e conte com o envio de um 

técnico diretamente para o seu local 
• Economize tempo e recursos, deixe nossos especialistas solucionarem problemas 

e diagnosticarem falhas de hardware para você 
Evite a necessidade de realocar a equipe de TI a locais por satélite ou data centers sem pessoal 

Serviços de upgrade de 
hardware 

Instalação de componentes físicos e lógicos de upgrades de hardware. Inclui expansões 
de nó (adição de nós a um cluster existente), expansões de armazenamento (adição 
de unidades a nós existentes do VxRail) e expansões de hardware (adição de componentes 
de hardware a nós existentes do VxRail).  

*A disponibilidade e os termos dos Dell Technologies Services variam de acordo com a região e o produto.  

Saiba mais sobre 
o Dell VxRail 

Entre em contato com um 
especialista da Dell 

Veja mais recursos Participe da conversa  
com #VxRail 

https://www.delltechnologies.com/en-us/converged-infrastructure/vxrail/index.htm
https://www.delltechnologies.com/en-us/contactus.htm
https://www.delltechnologies.com/en-us/converged-infrastructure/vxrail/vxrail-hyperconverged-infrastructure.htm
https://www.facebook.com/DellEMC
https://www.linkedin.com/company/dellemc/
https://www.emc.com/contact/contact-us.htm
https://twitter.com/DellEMC

