Resumo da solução

Encontre seu diferencial
Soluções abrangentes da Dell Technologies para borda de varejo

Varejo

Mais de metade
dos dados empresariais serão
criados e processados fora do data
center ou da nuvem até 20221

75,44 bilhões
de dispositivos conectados à
Internet das coisas (IoT), estimados
no mundo todo até 20252

70%
dos processos administrativos das
empresas de varejo e produtos
de consumo permanecem não
automatizados3

Hoje em dia, as empresas de varejo estão lidando com enormes volumes de dados que
fluem de dispositivos de borda: sensores de lojas ou centros de distribuição, sistemas
de rastreamento de celular e Wi-Fi, aplicativos móveis que mostram anúncios com base
em localização geográfica, câmeras de vídeo, chips de identificação por radiofrequência
(RFID) e dispositivos de ponto de venda (POS), apenas para mencionar alguns. Esse
cenário orientado por dados apresenta oportunidades interessantes. Com os insights
dos dados de IoT, as empresas de varejo podem otimizar a logística da cadeia de
suprimentos, melhorar a experiência do cliente e criar eficiências em grande escala.
Para minimizar as latências de dados e os custos de largura de banda, os varejistas
estão mudando os aplicativos e seus recursos de computação subjacentes da nuvem
e dos data centers principais para a borda. Mas esse processo acompanha seu próprio
conjunto exclusivo de desafios. As soluções tradicionais de hardware de data center
foram projetadas para um data center, não para uma localização de varejo onde o
espaço pode ser restrito. Outros problemas da borda incluem recursos de suporte no
local, incompatibilidades entre tecnologias novas e antigas, condições operacionais
abaixo do ideal e desafios de segurança na forma de ataques virtuais ou ransomware.
Para enfrentar esses desafios, os varejistas precisam de soluções projetadas
para otimizar a coleta e a análise de dados na borda. A Dell Technologies oferece
uma família unificada de plataformas otimizadas para borda que proporciona uma
abordagem consistente para implementação de hardware e aplicativos e gerenciamento
de dados e infraestrutura. Este resumo detalha as principais ofertas do portfólio, com
ênfase específica no novo Dell EMC PowerEdge XE2420.

Práticas recomendadas para implementar e gerenciar
servidores Dell EMC PowerEdge para uma solução de borda
Como as implementações de borda muitas vezes ocorrem em locais remotos
muito além do ambiente controlado de um data center, é essencial usar as
práticas recomendadas para ajudar a garantir a segurança e o monitoramento
minucioso ao implementar e configurar soluções PowerEdge.
• De um ponto de vista de segurança, as práticas recomendadas incluem
iniciar o Dell Lifecycle Controller para garantir que o firmware e o BIOS
estejam atualizados e ativar o modo de bloqueio para impedir alterações não
autorizadas.
• Para fins de gerenciamento, configurar o acesso remoto e os alertas por
meio do iDRAC9 e o acesso baseado em funções por meio do OpenManage
oferecerá aos administradores autorizados sólidas ferramentas para detectar
e impedir problemas ou possíveis ameaças. Essas ferramentas incluem a
capacidade de monitorar ambientes de servidor em vários dispositivos usando
o OpenManage Enterprise ou o OpenManage Mobile; integrações ao VMware
vCenter® e ao Microsoft Systems Center; e ferramentas de monitoramento para
detectar principais falhas de hardware e outros problemas de servidor.
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Práticas recomendadas para empresas de
varejo na borda
Para os varejistas, os dados se originam de três fontes
principais: on-line, na loja e ao longo da cadeia de suprimentos.
O espaço on-line é atendido pela nuvem e pelos principais data
centers, e não interage com a borda. Portanto, restam as lojas
e as cadeias de suprimentos como os espaços prontos para
otimização com tecnologias de borda.

Na loja
• Criar uma experiência perfeita do cliente: unificar as
experiências dos clientes on-line e na loja (por exemplo,
permitir que os clientes comprem um item on-line,
mas o retirem ou devolvam em uma localização física)
requer fontes de dados e aplicativos em sincronia,
independentemente da localização da transação.
• Por exemplo, dispositivos de borda como armários
de coleta orientados por aplicativos, scanners de
funcionários e bancos de dados centralizados de
inventário precisam se comunicar e atualizar dados em
tempo real.
• Usar sensores para melhorar os processos na loja:
podem ser desde sensores de prateleira que monitoram o
inventário que está no chão e tags passivas de RFID que
monitoram o estoque ou as interações dos clientes, aos
sensores ou às câmeras de vídeo de um supermercado
que registram a rapidez com que as filas se movem.
• Usando esses dados gerados por sensores, as
empresas de varejo podem analisar padrões e usar as
informações para melhorar os processos atuais (como
enviar mais funcionários para os caixas em horários de
pico de tráfego).
• Avançando essa análise um pouco mais, as empresas
podem criar modelos de aprendizagem automática que
fazem recomendações — por exemplo, alertando uma
empresa quando for hora de mover o estoque de um
centro de distribuição a uma loja com base em padrões
anteriores de consumo.
• Usar a vídeo-vigilância para detectar padrões e
otimizar a eficiência da equipe: esses dados de vídeo
oferecem às empresas as ferramentas necessárias para
analisar os volumes de tráfego de clientes em várias
localizações ou a forma como os clientes interagem com
os produtos na loja. Ao estudar os movimentos e os
padrões dos funcionários, os varejistas podem otimizar a
eficiência do atendimento da loja.
• Usar dados financeiros e de negócios: todas as
transações dos clientes geram dados: quanto eles
gastaram? Em que localização eles gastaram? Em
que eles gastaram? Eles usaram um cartão de crédito
da loja, cupons ou participaram de um programa de
recompensas? Todos esses dados do POS podem
ser usados para prever e atender melhor às futuras
experiências de compra.
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Ao longo da cadeia de suprimentos
• Monitorar remotamente: os sensores ou as tags de
RFID de um depósito podem ajudar as empresas a
monitorar os tempos de entrega, independentemente
de os equipamentos estarem operando com a
máxima eficiência, e a detectar otimizações, como
compartimentos de entrega disponíveis.
• Aumentar a automação ou a eficiência robótica: ao
rastrear a localização de dispositivos automatizados com
RFIDs ou outros componentes, as empresas podem criar
modelos que verificam a localização de um dispositivo em
um depósito e, depois, alocar as tarefas de acordo com
esses dados.
• Otimizar o transporte: usando dados de GPS, os
varejistas podem rastrear as rotas de entrega dos
caminhões e otimizá-las ou prever melhor quando os
itens serão entregues em uma localização física.
• Proteger o inventário perecível: os varejistas
podem utilizar sensores no interior de congeladores
e refrigeradores para regular as temperaturas e evitar
a deterioração dos alimentos. Cada vez mais, os
varejistas estão se afastando de um modelo que envolve
intervenção humana (por exemplo, um gerente que
recebe um alerta sobre temperaturas anormais e lida com
isso manualmente) e avançando rumo a um processo
mais automatizado, em que os modelos de aprendizagem
automática ajudam a ativar um conjunto de regras para
lidar com anormalidades.

O portfólio da Dell EMC tem
soluções para atender a todas as
necessidades, do núcleo à nuvem
e à borda
iDRAC9 Datacenter
A nova licença Datacenter do iDRAC9 inclui streaming de
telemetria, BIOS Live Scanning em tempo real, registro e
renovação automáticos de certificados SSL e gerenciamento
térmico aprimorado.
Dell EMC PowerEdge XR2
Tradicionalmente, a TI é responsável pelas decisões de
compra, enquanto a OT é responsável por todos os aspectos
fora do data center. O Dell EMC PowerEdge XR2 muda o
jogo, com uma plataforma com a qual os dois departamentos
podem concordar. Desenvolvido desde o início para
ambientes difíceis, essa solução compacta é resiliente
à temperatura e resistente a impactos, e tem uma área
ocupada mínima.

As cinco principais considerações das empresas de varejo na borda
Para implementar essas práticas recomendadas, as empresas de varejo precisam de uma solução de computação com a combinação
certa de flexibilidade, potência, capacidade de armazenamento, capacidade de serviço e durabilidade. A tabela abaixo demonstra
como o Dell EMC PowerEdge XE2420, viabilizado pela tecnologia Intel, atende a essas necessidades.
Requisitos dos varejistas com infraestrutura
na borda

Como o Dell EMC PowerEdge XE2420 atende
a essas necessidades

Como as empresas de varejo podem se
beneficiar

1. Pequena área ocupada: os varejistas
precisam de uma solução compacta e eficiente
que não utilize um espaço valioso na loja
de varejo e que se encaixe nos espaços
existentes, como uma configuração de rack com
duas colunas

O formato de 2U com curta profundidade (600
mm) pode se encaixar em áreas pequenas e na
arquitetura de TI existente

Economize nas despesas com alimentação e
refrigeração e evite as caras construções de
TI com uma solução de computação densa e
adaptável

2. Energia: uma solução de borda para varejo
deve ter aceleradores suficientes para lidar com
a lógica analítica avançada e o treinamento e as
inferências da aprendizagem automática

Oferece suporte a até quatro aceleradores para
oferecer alto desempenho

Aumente o ROI com uma solução de alto
desempenho que apresenta os insights de
dados necessários para inovar e otimizar

3. Grande capacidade de armazenamento:
grandes volumes de dados gerados por clientes
ou depósitos exigem grandes volumes de
armazenamento

O PowerEdge XE2420 pode ser configurado
com até 92 TB de armazenamento

Aumente a densidade do data center e atenda
às altas demandas de armazenamento

4. Fácil manutenção: os varejistas precisam
de uma solução que possa ser acessada e
mantida pela equipe de manutenção sem
complicações, mesmo em espaços menores
ou em infraestruturas não otimizadas para
tecnologias de borda

E/S e alimentação acessíveis pela parte frontal

Acesse equipamentos com facilidade mesmo
em ambientes apertados ou confinados

5. Resistência: os varejistas precisam de uma
solução robusta que possa suportar condições
difíceis, seja em um armário nos fundos de
uma localização de varejo ou em um grande
depósito com controle climático limitado

Tolerância estendida à temperatura operacional
(de 5 a 40 °C), borda filtrada opcional para
proteger equipamentos em ambientes
empoeirados e certificação Network EquipmentBuilding System (NEBS) de nível 1

Economize nos custos de reparo e manutenção
com uma solução otimizada para ambientes
difíceis

Além disso, as empresas de varejo precisam de uma solução que possa:
• Oferecer dados rapidamente — especialmente dados de vídeo para fins de vigilância ou segurança visual
• Ser configurada para responder rapidamente às mudanças na demanda dos clientes
• Proteger os dados contra agentes mal-intencionados
Atendendo a essas necessidades, o Dell EMC PowerEdge XE2420 é um sistema de baixa latência que oferece um rápido sistema de
rede e alto throughput de rede (de 1-100 GbE), oferece suporte a várias configurações de aceleradores e armazenamento, e utiliza ao
BIOS Live Scanning em tempo real com a licença do iDRAC9 Datacenter.

Aplicativos
na borda
•
•
•
•
•

Lojas inteligentes
Vigilância
Filial pronta para uso
Segurança visual
Controle de ativos
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Aproveite os benefícios de uma infraestrutura
otimizada com soluções projetadas para a borda
Com os dados capturados na borda, os varejistas podem
analisar as principais métricas e usar esses insights para
melhorar suas operações — adaptando a experiência na loja
para atender às necessidades de clientes individuais e, ao
mesmo tempo, otimizar a logística da cadeia de suprimentos.
Mas, para implementar essas inovações, eles precisam de
equipamentos projetados para oferecer potência, velocidade,
flexibilidade e segurança na borda.
A Dell Technologies oferece um portfólio completo de soluções
para atender às necessidades de computação, rede e
armazenamento dos varejistas que operam na borda. Com
os servidores Dell EMC PowerEdge XE2420 e o software de
gerenciamento iDRAC9, as organizações podem aumentar
seu retorno sobre o investimento, reduzir o custo total de
propriedade e proteger seus dados valiosos. Da borda à
nuvem e ao data center principal, a Dell Technologies ajuda as
empresas a prosperar.
Para saber mais sobre como as soluções da Dell Technologies
podem ajudar sua empresa a conquistar um diferencial, acesse
https://www.delltechnologies.com/en-us/servers/specialtyservers/PowerEdge-XE-Servers.

Intel e Dell Technologies:
Trabalhando juntas para criar soluções
abrangentes para a borda
A Intel oferece suporte a uma ampla variedade de ambientes
de varejo com soluções inovadoras: de tecnologias de IA
que ajudam as empresas a entender os comportamentos
dos compradores à Intel Responsive Retail Platform, que
usa a lógica analítica para melhorar a eficiência da equipe
de vendas, reduzir os custos e melhorar as experiências dos
clientes. O foco da Intel na revolução do varejo é permitir
experiências mais ricas para os clientes, um gerenciamento
mais eficiente da cadeia de suprimentos e a lógica analítica
aprimorada do varejo. A capacidade de executar várias
cargas de trabalho de varejo e usar ferramentas para obter
insights adicionais, combinada com o Dell EMC PowerEdge
XE2420, ajuda os clientes a aproveitar os recursos mais
recentes de seus parceiros de confiança na borda: a
Dell Technologies e a Intel.

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2018-12-03-gartner-says-the-future-of-it-infrastructure-is-always-on-always-available-everywhere
https://www.statista.com/statistics/471264/iot-number-of-connected-devices-worldwide/
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https://www.digitalistmag.com/customer-experience/2019/03/25/creating-intelligent-enterprise-in-retail-part-2-ai-rpa-future-store-06197260
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Saiba mais sobre as
soluções de borda da Dell
EMC]

Entre em contato com
um especialista da Dell
Technologies

Veja mais recursos
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