Soluções personalizadas

Data Center
Utility
APEX Data Center Utility é uma forma
altamente personalizável de mover
as operações integrais ou parciais
de seu data center para um modelo
Pay per Use.**
Ele oferece o portfólio de produtos líderes da Dell associado
à sua escolha de serviços profissionais e suporte para gerenciar
completamente o data center e suas operações. Uma fatura
simples e única apresenta pagamentos mensais que se baseiam
em uma taxa previsível e variam conforme o uso real.
Data Center Utility permite que as organizações migrem de
soluções previsíveis de pagamento fixo para cobranças variáveis
com base no uso real. Possibilita alinhar adequadamente as
despesas com tecnologia ao ao valor dos negócios.

COMO FUNCIONA
Defina o escopo do ambiente como serviço
Vamos trabalhar com você para definir os
requisitos de capacidade, as expectativas de
crescimento, os Acordos de Nível de Serviço
e os requisitos de geração de relatórios.
Desenvolva a estrutura de valores
Após a definição da solução, nós
desenvolveremos uma estrutura de valores
com preços consistentes.

Monitore o uso
Ferramentas automatizadas registram os níveis
reais de consumo, e esses dados são fornecidos
a você regularmente para análise e otimização da
capacidade implementada.
Analise o uso mensal
Depois que você aprovar o uso dos dados,
nós forneceremos uma fatura que refletirá
o uso real a cada mês.

Exemplo:
Equilibrar os requisitos de fluxo de caixa de curto prazo
com uma previsão de crescimento a longo prazo
Uma grande instituição financeira estava desenvolvendo
uma estratégia para sua plataforma de nuvem de última
geração a fim de promover ofertas mais ágeis, acelerar
a implementação de soluções de TI e reduzir os custos
de operação. Ela também enfrentava desafios de fluxo
de caixa de curto prazo, que estavam prejudicando
a possibilidade de cumprir a visão estratégica.

A Dell Financial Services implementou um modelo de
Data Center como Serviço que permitiu ao cliente
implementar uma solução de nuvem híbrida multi-site.
O gráfico abaixo mostra a relação entre o uso
e o pagamento do Data Center Utility.
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Benefícios do Data Center Utility
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CONTROLE

O Data Center Utility oferece relatórios
personalizados e faturamento, tudo entregue
em uma cadência regular. Além disso, ciclos
de aquisição simplificados e automatizados
podem ser estabelecidos para eliminar
a sobrecarga de gerenciamento de TI.

Obtenha total flexibilidade para fazer
scale-up ou scale-down conforme
necessário e atenda à demanda de sua
organização, além disso libere capital para
outras iniciativas importantes.

O Data Center Utility oferece um alto grau de
personalização para que você possa atender
as necessidades de negócios específicas em
todo o ecossistema de TI. Um delivery
manager é designado à sua conta para se
dedicar ao sucesso do projeto.

Saiba mais >
Entre em contato com o seu gerente de contas da Dell
Technologies ou Dell Financial Services DFS.Latam@dell.com
www.delltechnologies.com/br/data-center-utility
https://www.delltechnologies.com/pt-br/payment-solutions/flexible-consumption/data-center-utility.htm
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