Resumo da solução

Nuvem da Dell Technologies
Suporte de nível empresarial para aplicativos tradicionais e nativos
na nuvem
O poder dos aplicativos e dados
BEM-VINDO A UMA NUVEM
MELHOR
A Dell EMC e a VMware podem
ajudar a cumprir seus objetivos com
mais rapidez, agilidade e eficiência,
além de reduzir a complexidade
e os custos operacionais.

Os sistemas de informação digital e os aplicativos de software modernos têm
o expressivo poder de remodelar como as organizações criam valor e atendem
seus profissionais e clientes. A computação em nuvem é um importante facilitador
que traz a inovação digital ao alcance de empresas de todos os portes e setores.
A nuvem é um modelo operacional, e não um lugar. É uma forma de focar no processo
de criação de valor por meio de um software atraente que tem o potencial de acelerar
inovações revolucionárias. Isso inclui o suporte aos aplicativos virtualizados existentes
e aos novos aplicativos nativos na nuvem que são criados em torno de contêineres
e da orquestração do Kubernetes.

Os desafios das várias nuvens
Cloud

Combinando a potência de dois líderes

 Acelere a inovação fornecendo
acesso rápido a serviços digitais
atraentes com base em VMs
ou contêineres
 Entregue serviços confiáveis por
meio de sistemas de informações
seguros e compatíveis de alta
disponibilidade
 Mantenha a autonomia
e o controle com a governança
consistente em todas as opções
de nuvem pública e privada
 Melhore a economia da nuvem
ao eliminar os custos de
migração e criar transparência
em todos os ambientes

Nem todos os aplicativos são adequados para uma solução de nuvem específica. Isso
levou à proliferação das opções de nuvem, cada uma com suas próprias ferramentas
de definição de serviços, governança, segurança e virtualização de recursos, o que
chamamos de “universo de várias nuvens”. A adoção de várias nuvens está agora
atrasando a inovação em virtude da complexidade adicional dos novos silos de
operação, que resultaram de diferentes ferramentas de gerenciamento e formatos
de aplicativos nas nuvens.

Nuvem híbrida — infraestrutura consistente, operações
consistentes
O que é necessário é uma forma de controlar as complicações da nuvem,
garantindo a operação consistente dos serviços de nuvem e a virtualização
consistente da infraestrutura: uma nuvem híbrida para seus aplicativos, que
abrange as opções de nuvem privada, nuvem pública e implementação de borda.

Soluções para melhorar a colaboração
O Dell EMC Isilon testa e otimiza o armazenamento das ferramentas de vídeo da
Adobe com arquiteturas de referência projetadas para atender aos requisitos de
desempenho dos profissionais criativos que trabalham com conteúdo de alta
qualidade em tempo real.
Essa solução conjunta oferece:
• Colaboração ilimitada para fluxos de trabalho de produção que usam arquivos de
projeto compartilhados e localizações de armazenamento conectadas e designadas
pelo usuário para os ativos.
• Edição de arquivos nativos diretamente do armazenamento para aumentar a
velocidade e a eficiência e uma infraestrutura simplificada, possibilitada pelo alto
desempenho oferecido pelo Dell EMC Isilon.
Nuvem da Dell Technologies:
modelo operacional consistente na nuvem privada, na nuvem pública e na borda

Agiliza a inovação
Quanto mais rápido suas boas ideias chegam ao mercado, mais rápido você pode crescer. Portanto, você precisa ter os recursos
adequados no momento certo e só pagar por eles quando precisar usá-los. A nuvem da Dell Technologies acelera o acesso
à inovação com o mais recente software VMware e a distribuição do Kubernetes. A capacidade elástica acelera o dimensionamento
vertical. Escolha entre a tradicional infraestrutura autogerenciada e as opções de data center como serviço totalmente gerenciado
para a parte privada de sua solução de nuvem. Atenda às necessidades existentes e, ao mesmo tempo, estabeleça a base para
a evolução dos aplicativos nativos na nuvem que utilizam contêineres e uma plataforma como serviço.

Entregue serviços confiáveis
Aumente a confiança nas operações
por meio da entrega de serviços
de TI compatíveis e disponíveis.
Aproveite a segurança intrínseca
e integrada e o gerenciamento
automatizado do ciclo de vida, que
garantem atualizações sem erros para
um estado bom e conhecido de sua
infraestrutura em nuvem. Fortaleça seu
perfil de segurança com uma estrutura
de segurança única que abrange
nuvens públicas e privadas. Aprimore
os níveis de serviço para atender
melhor às necessidade de negócios.

Mantenha a autonomia
e o controle
Empregue ferramentas familiares
para provisionar, governar, automatizar
e orquestrar seus aplicativos em várias
opções de implementação de nuvem,
inclusive um rico ecossistema mundial
de provedores de serviços em nuvem.
Integre facilmente os novos ativos de
nuvem, mantendo os dados e as cargas
de trabalho portáteis.

Um conjunto robusto de serviços opcionais de valor agregado

Melhore a economia em nuvem
Crie transparência em todos os recursos de TI com uma única estrutura de governança e geração de relatórios em todas as suas
opções de nuvem. Evite pagar o imposto de retrabalho dos aplicativos com uma infraestrutura consistente e otimize as estruturas
de custo com a flexibilidade de posicionamento das cargas de trabalho. Alinhe a forma como você paga a TI com a forma como
você faz negócios por meio do uso com medições.

Nuvem da Dell Technologies — entregue do seu jeito
Essa abordagem de nuvem híbrida é oferecida por meio da exclusiva integração de hardware, software, serviços e opções
de consumo da Dell EMC e da VMware. Você pode consumir da maneira mais alinhada a seus requisitos:


Plataforma de nuvem da Dell Technologies com PKS empresarial e VMware Cloud Foundation no VxRail



Data center como serviço da Dell Technologies com VMware Cloud na Dell EMC



Designs validados para a nuvem da Dell Technologies com armazenamento, computação e sistema de rede avançados

Obter mais informações
Acesse DellTechnologies.com/cloud para saber mais sobre a nuvem da Dell Technologies e pesquisar o conjunto robusto
de serviços opcionais de valor agregado, além do conjunto diversificado de parceiros na nuvem pública.
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