
Obtenha uma experiência de nuvem mais 
unificada na tecnologia que você confia 



Provisione 
rapidamente

Dimensione 
sob demanda

Pay as 
you go

A experiência em nuvem
Os líderes de TI adoram essa facilidade e agilidade e agora 

esperam ter isso em todo lugar.

O mundo é multicloud 
Atualmente, a maioria das organizações busca uma estratégia multicloud composta por 
duas ou mais nuvens, públicas e privadas. Isso ocorre porque elas querem ter acesso aos 
melhores recursos do setor de qualquer fornecedor que possa ajudá-las a alcançar resultados 
diferenciados. Os líderes de TI nos dizem que não querem ficar presos a nenhum provedor de 
serviços em nuvem nem a uma abordagem. Eles querem flexibilidade para escolher o caminho 
ideal para atingir seus objetivos.

Obtenha experiências em nuvem simplificadas onde você precisar
O que fica claro é que os líderes de TI adoram a facilidade e a agilidade da experiência em 
nuvem. Eles querem provisionar serviços rapidamente, dimensionar recursos sob demanda 
e fazer pagamentos ao longo do tempo, como uma assinatura. Como resultado, a maioria 
dos líderes de TI espera aproveitar esses recursos em todos os lugares, não apenas em uma 
nuvem pública, mas em qualquer lugar em que os aplicativos e os dados estejam armazenados, 
inclusive data centers e ambientes de borda, onde quer que estejam localizados.



Migre para o padrão multicloud
Todos os dias, falamos com clientes que dizem que sua estratégia multicloud funciona para eles. 
No entanto, muitos deles também admitem que, ao migrar para a multicloud, identificaram por 
padrão uma complexidade indesejada. É por isso que muitas organizações atualmente buscam 
um parceiro estratégico como a Dell para ajudá-las a simplificar a multicloud por padrão. 

Escolha o caminho mais simples rumo à transformação digital
Apresentamos o Dell APEX, nosso portfólio multicloud que simplifica a transformação digital 
e, ao mesmo tempo, aumenta a agilidade e o controle da TI. Com o Dell APEX, fica mais 
fácil do que nunca revelar toda a promessa da multicloud para que você possa aproveitar as 
experiências em nuvem onde quer que precise, além de acessar as melhores tecnologias do 
setor que impulsionam a inovação. 

O Dell APEX ajuda a garantir que a tecnologia permaneça alinhada às suas necessidades de 
negócios para que você possa reagir rapidamente para capturar novas oportunidades. Com 
o Dell APEX, você pode manter mais controle dos dados para minimizar os riscos e maximizar 
o desempenho, tudo do seu jeito.

Obtenha maior consistência em toda a sua empresa
A multicloud oferece, por padrão, uma experiência em nuvem mais unificada. Ao reunir as 
melhores inovações do setor de ambientes locais e de nuvem pública, você pode modernizar 
sua empresa de TI para aproveitar melhor a experiência em nuvem. Como resultado, o custo 
e a complexidade desnecessários são removidos, as necessidades tecnológicas e de negócios 
são alinhadas, e a inovação pode ser priorizada para obter uma vantagem competitiva. 

O Dell APEX faz a ponte entre a agilidade da nuvem pública que você adora e o controle de 
nuvem privada de que você precisa — tudo isso com base nas tecnologias inovadoras da Dell 
em que você confia para se adaptar e prosperar no setor em que atende. 

Onde quer que o Dell APEX seja implementado, você pode alcançar operações consistentes em 
toda a empresa de TI — nos ambientes multicloud, de várias bordas e de vários data centers — 
proporcionando mais flexibilidade e liberdade de escolha para alcançar melhores resultados. 



HOSPEDADA MICROSOFT AMAZON GOOGLE SaaS

Armazenamento Proteção de dados Computação

As melhores inovações 
do setor

SOLO

Experiências em nuvem  
simplificadas

NUVEM

INOVAÇÃO • NA NUVEM • NO SOLO 

Conecte o melhor dos dois mundos
Multicloud, por padrão, envolve reunir tecnologias em ambientes locais e de nuvem 
pública para que você possa experimentar o melhor dos dois mundos.

Primeiro, você pode consumir o software inovador que utilizando a infraestrutura 
líder da Dell, que você conhece e confia em nuvens públicas. Isso amplia o valor dos 
investimentos que você pode ter feito nas ferramentas e tecnologias da Dell que você já 
usa no local, criando mais consistência entre ambientes de nuvem privada e pública e, ao 
mesmo tempo, permitindo que você maximize a eficiência das equipes de TI, ampliando 
ainda mais seus conjuntos de habilidades.

Depois, você pode aproveitar as experiências simplificadas em nuvem que conhece e 
adora com um provisionamento rápido, dimensionamento otimizado e consumo flexível 
em todo o amplo portfólio da Dell. Também estamos integrando software e serviços de 
nuvem pública nos nossos inovadores produtos de infraestrutura para que você possa 
se beneficiar de soluções de nuvem híbrida que simplificam as operações e plataformas 
prontas para DevOps que aceleram o desenvolvimento rápido de aplicativos.

Unifique a multicloud na tecnologia em que você confia
Como resultado, você obtém a experiência de nuvem unificada que deseja e as melhores 
tecnologias do setor necessárias para simplificar as operações, obter maior agilidade nos 
negócios e manter mais controle sobre os seus dados. Essa é a multicloud por padrão: 
a maneira Dell APEX.



Selecione as melhores 
tecnologias do setor 
de que você precisa 
para obter resultados 
diferenciados com mais 
facilidade. O Dell APEX 
tem por base o portfólio 
inovador e extenso da 
Dell Technologies, que 
depende diariamente de 
organizações de todos 
os portes, em todos 
os setores, em todo 
o mundo. 

Unifique as operações 
entre ambientes 
para simplificar 
a transformação. O Dell 
APEX leva a multicloud 
híbrida a outro patamar, 
oferecendo uma 
experiência em nuvem 
verdadeiramente 
unificada que 
proporciona consistência 
e compatibilidade entre 
os ambientes de nuvem 
pública e local.

Transfira cargas de 
trabalho e conecte dados 
com facilidade, evitando 
ficar preso a um só 
fornecedor. O Dell APEX 
permite transferir cargas 
de trabalho livremente 
entre nuvens públicas 
e privadas e criar um 
único armazenamento 
de dados comum que 
se conecta a todos os 
principais provedores 
de serviços em nuvem 
pública ao mesmo tempo.

Mais escolhas Mais consistência Mais liberdade

Aproveite as 
experiências em nuvem 
em todos os lugares
O Dell APEX permite que você implemente 
a inovação da Dell Technologies as 
a Service, simplificando a experiência 
tecnológica para que você possa se 
concentrar em prioridades críticas.

O Dell APEX remove a complexidade  
indesejada — e suas ineficiências e custos 
relacionados — para ajudar você a 
simplificar as transformações, modernizar 
as operações e alcançar resultados 
diferenciados.

SIMPLICIDADE



Provisione serviços 
rapidamente e faça 
o dimensionamento dos 
recursos sob demanda, 
conforme a necessidade. 
O Dell APEX permite 
acelerar os cronogramas 
de projeto e responder 
rapidamente às 
necessidades dinâmicas 
dos negócios para que 
você possa obter mais 
daquilo que precisa 
alcançar — e mais 
rapidamente.

Consuma a tecnologia as 
a Service em ambientes 
de nuvem pública ou local. 
O Dell APEX permite 
que você amplie os 
benefícios da experiência 
na nuvem – em qualquer 
lugar em que você queira 
implementar a inovação 
da Dell Technologies – em 
toda a sua empresa de TI. 

Tenha flexibilidade 
financeira com 
precificação transparente 
e pagamentos mensais. 
O Dell APEX permite 
que você distribua os 
pagamentos durante 
a vigência – e saiba 
exatamente pelo que está 
pagando – para preservar 
o capital e gerenciar 
as despesas com mais 
eficiência.

Mais adaptabilidade Mais flexibilidade Mais previsibilidade

Reaja rapidamente 
para aproveitar novas 
oportunidades
O Dell APEX oferece a velocidade 
e a agilidade necessárias para acelerar 
a transformação e se adaptar às 
dinâmicas em constante evolução. 

O Dell APEX oferece maior flexibilidade 
na forma como você obtém mais valor 
com a inovação da Dell Technologies 
na qual você confia todos os dias, 
permitindo liberar tempo, dinheiro 
e recursos extras, além de gerar valor 
duradouro para sua organização.

AGILIDADE



Proteja-se contra 
ataques cibernéticos 
e ocorrências de 
tempo de inatividade 
não planejado. O Dell 
APEX coloca você no 
controle total de sua 
resposta a incidentes de 
segurança cibernética 
para que você possa 
proteger a propriedade 
intelectual e manter 
os dados privados da 
maneira mais adequada 
à sua organização. 

Garanta que os dados 
fiquem em locais 
conhecidos para atender 
às obrigações de 
conformidade. O Dell 
APEX pode ajudar você 
a evitar problemas que 
não cumpram requisitos 
e normas de privacidade, 
soberania e localização 
de dados, bem como as 
multas resultantes.

Coloque os dados 
no lugar certo e na 
hora certa para ter 
a velocidade necessária. 
O Dell APEX desativa 
o centro de gravidade 
dos dados, em que 
grandes conjuntos de 
dados não podem ser 
facilmente movidos, 
oferecendo localidade 
de dados, para que os 
aplicativos e os dados 
residam próximos um 
do outro para obter 
o desempenho máximo.

Mais segurança Mais governança Mais desempenho

Minimize os 
riscos e maximize 
o desempenho 
a seu modo
O Dell APEX oferece a você mais controle 
sobre seus dados, desde o local onde 
eles estão localizados até as pessoas que 
podem acessá-los e o modo como eles 
dão protegidos. 

O Dell APEX permite que você coloque 
os dados onde for preciso para obter mais 
valor quando eles forem necessários, 
oferecendo mais maneiras de maximizar 
a disponibilidade, melhorar a governança 
geral e protegê-los de preocupações cada 
vez mais numerosas. 

CONTROLE



Computação com alto desempenho

Desenvolvimento de aplicativo

Contêineres

Máquinas virtuais

Recuperação cibernética

Retenção de dados em longo prazo

Recuperação de desastres

Backup

Destino do backup

Armazenamento em objeto

Armazenamento em arquivo

Armazenamento em bloco

A R M A Z E N A M E N T O
P R O T E Ç Ã O  
D E  D A D O S C O M P U T A Ç Ã O

Nuvem

PÚBLICA

Microsoft 
Azure

Google 
Cloud

AWS

No local 

SOLO

Colocação

Borda 

Data 
center

Selecione os resultados de que você precisa no ambiente 
de sua escolha
O Dell APEX tem tudo a ver com resultados. Imagine aproveitar ao máximo a tecnologia 
de que você precisa e, ao mesmo tempo, assumir menos carga. Pense nas ideias que 
você pode tirar do papel se suas equipes passarem menos tempo na manutenção e mais 
tempo na inovação.

Acreditamos que a tecnologia impulsiona o progresso humano e vemos o Dell APEX 
como uma forma de agilizar. Ao eliminar a complexidade desnecessária, além de custos 
e ineficiências, você obtém mais ganhos proporcionados pela tecnologia traz, mas com 
menos dificuldades. 

Estamos nos movendo em direção a um futuro onde você pode implementar facilmente 
os resultados desejados no ambiente de sua escolha. Essa visão simples é para onde 
estamos indo, e estamos no caminho certo. 

 



Perceba o retorno comercial do Dell APEX

Até 39% 
De redução nos custos de 
operações em 3 anos1

Até 38% 
Mais eficiência da equipe 
de infraestrutura de TI1

Até 64% 
De redução no número de 
interrupções não planejadas 
por ano1

Até 60% 
Mais rapidez para 
implementar novos 
recursos de TI1

Até 34% 
De redução no 
superprovisionamento 
de capacidade1

Até 43% 
Menos tempo de 
planejamento e tarefas 
de reparação1

Até 46% 
De redução no tempo médio 
para recuperação1

Até 64% 
Menos tempo da equipe 
para implementar novos 
recursos de TI1

Até 39% 
Menos custo de capacidade 
para cargas de trabalho 
equivalentes1

Até 53% 
Menos tempo na desativação 
e retirada de hardware1

Até 88% 
De redução na perda de 
produtividade por usuário/ano 
devido a falhas de TI1

Até 33% 
Mais rapidez para preparar 
a IT para a expansão dos 
negócios1

Otimização dos custos
Otimize seus custos de infraestrutura de TI com uma experiência de consumo moderna 
e preços transparentes.

Produtividade
Aumente a produtividade da equipe de TI reduzindo o tempo e os recursos dedicados ao gerenciamento 
da infraestrutura.

Resiliência digital
Garanta o desempenho e a disponibilidade de aplicativos e dados essenciais alinhados aos acordos de 
nível de serviço.

Aceleração dos negócios
Implemente e provisione serviços de TI mais rapidamente para capturar novas oportunidades 
de negócios e acelerar a inovação.



Saiba mais  
sobre o Dell APEX

Entre em contato 
com um especialista da 

Dell Technologies

Veja mais 
recursos

Participe da conversa 
com #DellTechAPEX
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1 Com base em um white paper da IDC encomendado pela Dell Technologies e pela Intel: O retorno comercial das soluções Dell APEX "as a service", agosto de 2021. Estimativas baseadas em 
pesquisa de 17 organizações que usam soluções Dell APEX "as a service", agregadas e combinadas em uma organização composta. Os resultados reais podem variar. Leia o relatório completo aqui.

Espere mais da multicloud com o Dell APEX
Aproveitar a inovação líder da Dell Technologies nunca foi tão fácil. Ao adotar uma 
abordagem que prioriza os resultados, projetada para eliminar a complexidade 
desnecessária, suas equipes de TI podem concentrar mais tempo e esforço em 
imperativos estratégicos. A Dell Technologies e nossa comunidade de parceiros podem 
trazer um time-to-value inigualável em todo o mundo, com o respaldo de nossa liderança 
global em serviços, escala e cadeia de suprimentos. 

Comece hoje 
mesmo: do jeitinho 
Dell APEX
Dê o primeiro passo em 
sua jornada multicloud da 
Dell Technologies com o Dell 
APEX Console, fornecendo 
acesso simplificado a 
um catálogo de serviços 
baseados em resultados. 
Sua equipe de contas pode 
ajudar você a começar 
rapidamente e mostrar como 
é fácil detectar, configurar, 
implementar, monitorar 
e expandir os serviços Dell 
APEX. Veja a demonstração 
do Dell APEX Console e entre 
em contato para saber mais. 

https://www.delltechnologies.com/pt-br/apex/index.htm
https://www.delltechnologies.com/pt-br/contactus.htm
https://www.delltechnologies.com/pt-br/apex/resources/index.htm
https://www.delltechnologies.com/asset/pt-br/solutions/apex/industry-market/idc-business-value-of-apex-as-a-service-solutions-whitepaper.pdf
https://www.dell.com/pt-br/dt/apex/console.htm?gacd=9650523-1033-5761040-266691960-0&dgc=st&gclid=EAIaIQobChMIp_eq6sGT-wIVrBvUAR2fygKMEAAYASAAEgKTB_D_BwE&gclsrc=aw.ds&nclid=1tSGN7zSpT9F62kcFK5EkdRG1kk17G9gvXsjzIuzUsD9j6H98I2gCdaIKl1xCCAH#tab0=0

