
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 | Segurança cibernética líder do setor 
O PowerMax oferece resiliência cibernética inigualável, que mantém seus dados protegidos para sempre. Ele tem uma 

abordagem de segurança cibernética ampla e abrangente com base na estrutura do NIST, que engloba todo o ecossistema de 

armazenamento. O PowerMax foi projetado para as arquiteturas robustas de segurança com Zero Trust1 que protegem suas 

informações de alto valor contra ataques cibernéticos. Ele é oferecido por padrão com segurança intrínseca integrada, inclusive 

raiz de confiança do hardware (inicialização segura), controles de acesso seguro e logs de auditoria à prova de adulteração. E com 

o aumento dos ataques cibernéticos, o PowerMax oferece um cofre avançado de recuperação cibernética em caso de ataque 

e suporte a snapshots seguros, imutáveis e baseados em políticas, que impedem a exclusão acidental ou mal-intencionada de 

snapshots antes da expiração deles.  

 

2 | Automação inteligente do armazenamento 
O PowerMax acelera os resultados de negócios com a automação de última geração que simplifica as operações de TI. Cada 

ecossistema dá vida ao armazenamento autônomo com um mecanismo integrado de aprendizado de máquina que utiliza 

análise preditiva e reconhecimento de padrões para maximizar o desempenho sem nenhuma sobrecarga de gerenciamento. 

O provisionamento automatizado do armazenamento para sistemas abertos e cargas de trabalho de mainframe é feito usando 

uma API REST simples, o que economiza muito tempo e esforço. E você pode usar o primeiro utilitário NVMe/TCP definido 

por software do setor para a automação dos recursos de armazenamento a fim de simplificar ainda mais as operações de 

armazenamento de rede.  

 

3 | Integração de contêiner/DevOps 
O PowerMax simplifica o desenvolvimento de aplicativos e automatiza os fluxos de trabalho de armazenamento por meio da 

integração com um amplo ecossistema de estruturas líderes de gerenciamento aberto e DevOps. Ele dá suporte à integração 

abrangente com o gerenciamento da VMware e seus recursos operacionais, inclusive gerenciamento e provisionamento do 

armazenamento do vSphere, VAAI, VASA e suporte nativo a vVols. E para DevOps e criação de contêineres, os usuários do 

PowerMax podem aproveitar os plug-ins, inclusive para CSI, Kubernetes, Ansible e vRealize Operations.  

 

4 | Disponibilidade dos dados essenciais 
O PowerMax define o padrão de disponibilidade essencial. Seja para replicação comprovada de data center em modo ativo-

ativo para cumprir requisitos rigorosos de BC/DR, upgrades não disruptivos do PowerMaxOS em menos de seis segundos2 ou 

verificações contínuas da integridade dos dados, o PowerMax oferece os mais altos níveis de disponibilidade dos dados para 

seus aplicativos essenciais. 
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Principais motivos 

 

PRINCIPAIS MOTIVOS  

PELOS QUAIS OS CLIENTES ESCOLHEM 

O DELL POWERMAX COM NVME 

Acelere sua jornada para o armazenamento continuamente moderno com o PowerMax, um armazenamento empresarial confiável, 
inteligente e inovador que protege seus dados essenciais. Quais são os principais motivos pelos quais os clientes escolhem 
o PowerMax? Continue lendo!  1 0 



 

 

 

5 | Eficiência de armazenamento ideal 
O PowerMax tem a mais recente tecnologia de compactação e desduplicação de dados em linha, inclusive uma garantia 

de redução de dados de 4:1 para sistemas abertos e uma garantia de redução de dados de 3:1 para armazenamento de 

mainframe (pioneira no setor).3 Além disso, a desduplicação e a compactação com praticamente nenhum impacto sobre 

o desempenho podem ser usadas com todos os serviços de dados e são ativadas/desativadas por aplicativo.  

 

6 | Armazenamento de mainframe altamente resiliente 
A conectividade de mainframe do PowerMax inclui FICON de 32 Gb e IBM zHyperlink4, o mais rápido protocolo de transferência 

de dados disponível para o armazenamento de mainframe. A compactação de 3:1, respaldada pelo programa Future-Proof da Dell, 

oferece até 10 petabytes de capacidade efetiva de mainframe. A segurança cibernética líder do setor habilita cofres cibernéticos de 

mainframe virtual e físico. A consolidação a qualquer momento promove a alocação sob demanda da capacidade de mainframe 

e sistemas abertos, melhorando a eficiência e a sustentabilidade do espaço ocupado pelo armazenamento. Além disso, a confiabilidade 

do PowerMax é respaldada por mais de 30 anos de suporte e conhecimento especializado em armazenamento de mainframe. 

 

7 | Tecnologia inovadora de armazenamento 
O PowerMax vem com mais de mil patentes que transformaram o setor de armazenamento por mais de 30 anos. 

A mais recente arquitetura scale-out real do PowerMax desvenda o poder do NVMe (TCP e Fibre) para oferecer níveis 

impressionantes de escalabilidade, disponibilidade, confiabilidade e desempenho do armazenamento empresarial 

e acelerar a transformação digital moderna.  

 

8 | Agilidade econômica com armazenamento as a service 
O PowerMax com Dell APEX Flex On Demand oferece capacidade elástica, e nós trabalhamos com você para dimensionar 

corretamente a capacidade para as cargas de trabalho à medida que elas diminuem ou crescem ao longo do tempo. Você 

obtém acesso imediato à capacidade de buffer no PowerMax, caso precise dela, enquanto paga apenas a tecnologia que 

usa. E seu pagamento é ajustado para mais ou para menos a fim de corresponder ao uso real. Combine a escalabilidade 

e a resiliência cibernética do PowerMax com a agilidade e a flexibilidade do Dell APEX Flex On Demand.  

 

9 | Armazenamento continuamente moderno 
O programa Future-Proof da Dell elimina qualquer preocupação na hora de adquirir o armazenamento. A compra do PowerMax 

se qualifica para a garantia de satisfação de 3 anos, a proteção do investimento em hardware e a garantia de redução de 

dados de 4:1. O Anytime Upgrade oferece upgrades com dados no local e sem interrupções para a tecnologia de última 

geração, na qual os nós do PowerMax podem receber upgrade sem interrupções, preservando as unidades e gavetas de 

expansão existentes, tudo sem exigir compras adicionais.  

 

10 | Respaldado por especialistas 
Os especialistas em serviços de consultoria da Dell sabem o que é necessário para harmonizar as necessidades dos negócios 

e da TI. Nossa abordagem focada em resultados aumenta sua capacidade de oferecer plataformas de nuvem, experiências 

para a força de trabalho e aplicativos avançados. Os serviços de consultoria Dell Technologies ProConsult facilitam um 

plano de mudanças benéficas e duradouras. Nossos serviços foram projetados para desenvolver e executar estratégias 

que alcancem, em até seis semanas, resultados mensuráveis alinhados à sua visão. 

 
Notas de rodapé 

1 Com base em uma análise interna da Dell sobre os sete pilares das arquiteturas com Zero Trust da Dell para o Dell PowerMax, março de 2022. 

2 Com base em uma análise interna da Dell que mediu o tempo para fazer upgrade do software PowerMaxOS sem disrupções (PowerMax 2500/8500), março de 2022. 

3 Com base em uma análise interna da Dell sobre a desduplicação e compactação de um array do PowerMax 2500/8500, março de 2022. As taxas reais de redução de dados devem variar. 
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