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1 | Design orientado por software 
O PowerStore é uma arquitetura de armazenamento que prioriza o software, desenvolvida desde o início para oferecer 

serviços de armazenamento avançados para os atuais ambientes de cargas de trabalho diversificados e distribuídos. Com 

base em uma plataforma de microsserviços em contêineres, o sistema operacional PowerStore é modular e ágil, permitindo 

que a Dell ofereça novos recursos em um ritmo sem precedentes, tudo sem disrupções. 
 

2 | Arquitetura adaptável 
Projetado para acomodar mudanças, o PowerStore ajuda você a fazer mais com a solução ao longo do tempo, adaptando-se às 

suas necessidades de modo físico e operacional. Com expansão granular de scale-up e scale-out para mais de 18 PBe de 

capacidade por cluster,1 bloco unificado, vVols e serviços de arquivos empresariais, além de diversos modelos de implementação 

para a borda, o núcleo, o metro e a nuvem, o PowerStore tem o escopo para garantir que a solução implementada hoje continue a 

atender às suas necessidades no futuro. Não importa onde seus dados residem ou como você os usa, pois o PowerStore oferece 

espaço de sobra para ajustar sua estratégia à medida que você precisa. 
 

3 | Inteligência integrada 
Melhor ainda, a IA e o aprendizado de máquina integrados do PowerStore facilitam as mudanças. Portanto, o que começa 

simples continua sempre simples. Os processos de auto-otimização ajustam automaticamente a eficiência, o desempenho e a 

disponibilidade sem nenhuma intervenção manual, mesmo quando você faz rápidas correções de curso. Todos os serviços de 

armazenamento são configurados e mantidos automaticamente, e o software PowerStore aprimora o desempenho e a 

utilização em todo o cluster de scale-out, monitorando continuamente o ambiente para recomendar e automatizar as alterações 

de balanceamento de carga, o que significa uma redução de até 99% no esforço de gerenciamento.2 
 

4 | Análise preditiva 
Quando você precisa tomar decisões, o PowerStore ajuda a avançar rapidamente com análises inteligentes e percepções 

conectadas em várias categorias da infraestrutura, inclusive servidores, armazenamento, sistema de rede e nuvem. O CloudIQ, 

que é o aplicativo de AIOps do PowerStore, ajuda a resolver problemas até três vezes mais rápido,3 reduz os riscos, melhora 

a produtividade das equipes e prevê as necessidades futuras. 
 

5 | Infraestrutura programável 
As integrações profundas com as principais estruturas de DevOps, criação de contêineres e gerenciamento aberto simplificam e 

modernizam o ecossistema geral. Ao automatizar as funções do PowerStore em estruturas da VMware, do Kubernetes, do Ansible 

e de outros tipos, os administradores podem implementar novos serviços em segundos, em vez de dias.4 As integrações incluem 

novos módulos de armazenamento em contêiner (CSMs), guias estratégicos do Ansible, provisionamento do PowerStore a partir 

do vSphere e visibilidade completa do PowerStore Manager. 
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O PowerStore é um armazenamento inteligente que se adapta a qualquer cenário futuro. Simplifique as operações de TI em longo 

prazo com uma plataforma continuamente moderna, que evolui de acordo com suas necessidades, ajudando você a se manter à frente 

da concorrência em um mundo em rápida transformação. 



6 | AppsON 
O PowerStore é o único equipamento de armazenamento de uso específico do setor com um hypervisor ESXi integrado.5 Isso 

permite que os usuários executem cargas de trabalho diretamente no equipamento e, ao mesmo tempo, forneçam capacidade 

e serviços escaláveis para as cargas de trabalho em hosts externos. Ideal para implementações remotas ou de borda que 

consomem muito armazenamento, o AppsON oferece consolidação, agilidade inigualável dos aplicativos e um plano de 

controle comum para os hosts do PowerStore e da VMware, inclusive dispositivos de HCI, como os produtos VxRail da Dell. 
 

7 | Proteção e segurança de dados avançadas 
O PowerStore protege seus aplicativos e dados essenciais aos negócios contra corrupção e perda no ambiente e contra 

ameaças mal-intencionadas. A alta disponibilidade começa com o design em modo ativo/ativo, o mecanismo de resiliência 

dinâmica baseado em software, a replicação assíncrona nativa para bloco, arquivo e vVols e a replicação da sincronização 

metro em modo ativo/ativo com failover com HA. A segurança cibernética é integrada ao DNA do PowerStore graças à 

abordagem holística de estruturas do NIST para o desenvolvimento, que varia desde controle de acesso baseado em função 

até criptografia de dados em repouso compatível com FIPS 140-2, HWRoT (inicialização segura), retenção em nível de 

arquivo (FLR) e suporte a aplicativos de monitoramento de terceiros. 
 

8 | Multicloud econômica 
O PowerStore ajuda a transformar a infraestrutura no local em soluções de nuvem híbrida e, ao mesmo tempo, manter a 

consistência operacional. As opções de implementação incluem mobilidade de dados e aplicativos baseados no AppsON para 

VMware Cloud on AWS, Azure e Google, serviços de dados em nuvem que combinam um ambiente totalmente gerenciado do 

PowerStore com acesso multicloud flexível e o Dell Cloud Tier, oferecendo backup em nuvem criptografado e seguro com 

redução de dados de até 65:1.6 Em breve, uma versão futura permitirá que os serviços do PowerStore sejam executados 

diretamente na nuvem, possibilitando fazer implementações uniformes, sejam elas híbridas ou somente na nuvem. 
 

9 | Inovação contínua do NVMe 
O PowerStore foi projetado para aproveitar ao máximo os mais recentes desenvolvimentos em tecnologias de armazenamento, 

interface e rede, incorporando novas tecnologias à medida que elas são disponibilizadas. Agora, o PowerStore amplia os 

benefícios do desempenho de baixa latência com NVMe completo em todo o equipamento, bem como nas redes FC e IP 

(inclusive vVols via NVMe). O Dell SmartFabric, a primeira ferramenta de software do setor para automatizar a implementação 

de TCP/NVMe completo,7 facilita a utilização das novas e econômicas soluções de NVMe/TCP de 100 Gb do PowerStore. 
 

10 | Vantagem do Anytime Upgrade 
O Anytime Upgrade, um componente do programa Future-Proof geral da Dell, faz com que até mesmo as atualizações de 

hardware do PowerStore pareçam ser de software. Certamente a maneira mais inteligente de aproveitar a arquitetura 

adaptável do PowerStore, o Anytime Upgrade combina a assinatura de software padrão e completa da plataforma com uma 

troca de controlador com dados no local e sem disrupções para nós de modelos superiores ou de última geração. Esse 

upgrade é fornecido sem nenhum custo adicional para os clientes inscritos, tudo com serviços de implementação completos 

incluídos. O Anytime Upgrade oferece confiança total de que as cargas de trabalho sempre estarão em execução com a 

melhor e mais recente tecnologia, já que o PowerStore oferece a experiência mais semelhante à da nuvem que você pode 

alcançar com o armazenamento no local. 
 

Notas finais: 

1. Pressupõe uma redução de dados média de 4:1. Os resultados reais podem variar. 

2. Com base em uma análise da Dell do tempo necessário para a equipe manter o cluster do PowerStore balanceado versus a implementação tradicional de várias arrays, março de 2022. Os resultados reais podem variar. 

3. Com base em uma pesquisa interna da Dell sobre consultores confiáveis (equipe da conta e parceiros da Dell Technologies) feita em março de 2020, comparando a resolução de problemas com e sem o CloudIQ. Os resultados reais podem variar. 

4. Com base em uma análise da Dell sobre o esforço necessário para implementar cargas de trabalho com e sem as integrações de orquestração do Ansible e do vRO, março de 2022. Os resultados reais podem variar. 

5. Com base em uma análise da Dell das informações disponíveis publicamente sobre as atuais soluções dos provedores de armazenamento mainstream, abril de 2022. 

6. Capacidade lógica baseada na desduplicação de até 50 vezes (DD3300) e, normalmente, desduplicação de 65 vezes (DD6400, DD6900, DD9400 e DD9900) com base na compactação adicional de dados assistida por hardware,  
que normalmente equivale a 30% mais capacidade lógica por TB. 

7. Com base em uma análise da Dell que compara a detecção e o registro de NVMe/TCP com o PowerMax/PowerStore usando o software de armazenamento SmartFabric versus soluções de armazenamento da concorrência, março de 2022. 
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