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FAQ sobre o Dell APEX  

Documento original vinculado aqui  
 

Introdução ao Dell APEX  
 

P: O que é o Dell APEX?  
R: O Dell APEX é nosso portfólio de tecnologias baseadas em assinatura que oferecem 
a facilidade e agilidade da experiência em nuvem com mais controle sobre aplicativos e dados. 
Ele permite que você use software da Dell em nuvens públicas, implemente software de nuvem 
pública na infraestrutura da Dell no local escolhido e reúna experiências simplificadas de nuvem 
em ambientes no local, inclusive data centers, instalações de colocação e na borda.  
 

Com o Dell APEX, as equipes de TI podem se concentrar menos no gerenciamento da 
infraestrutura e mais na aceleração da inovação. Assim, você se adapta mais rápido 
aos requisitos em evolução e executa as operações de TI de maneira mais econômica, 
minimizando os riscos e maximizando os recursos. Em três anos, as organizações que 
usam o Dell APEX perceberam uma redução de 39% no custo das operações.1  

 

P: Como o Dell APEX pode me ajudar na solução multicloud?  
R: Até o final de 2022, 83% das empresas implementarão uma solução multicloud — usando 

vários ambientes de nuvem — para atender às necessidades de negócios em evolução2. No 
entanto, essas nuvens tendem a operar como silos, adicionando complexidade, diminuindo a 
segurança e aumentando o risco de excesso de custos — o que, por padrão, chamamos de 
multicloud. Em vez disso, o Dell APEX permite multicloud desde a concepção, oferecendo uma 
experiência de nuvem mais unificada em diversos ambientes de nuvem, para você otimizar as 
cargas de trabalho com mais eficiência e assumir controle dos dados. Assim, você pode ser mais 
eficiente, melhorar a agilidade e a produtividade, fortalecer a segurança e evitar a dependência 
de fornecedor.  
 

Por exemplo, você poderá expandir os recursos locais de armazenamento e proteção de dados 
da Dell — com os quais as equipes de TI já devem estar familiarizadas — para ambientes de 
nuvem pública e atender às demandas de pico. Ou você também poderá implementar o software 
avançado da Dell em nuvens públicas para ativar mais rápido os recursos necessários.  
 

O software de proteção de dados e os serviços de Cyber Recovery da Dell já protegem mais 
de 12 exabytes de dados3 nas principais nuvens públicas para que você possa ficar tranquilo 
em relação a nossa abordagem. 
 

P: Como a experiência do Dell APEX “as a service” beneficia as organizações?  
R: Com o Dell APEX, você aproveita as experiências simplificadas de nuvem que conhece e adora 
— com provisionamento rápido, dimensionamento sob demanda e consumo de pagamento 
conforme o uso — em todo o nosso amplo portfólio. Isso oferece as várias praticidades da nuvem 
pública para os ambientes locais enquanto permite que você mantenha mais controle dos dados 
na infraestrutura dedicada.  

Nossas tecnologias inovadoras estão disponíveis “as a service” onde quer que você precise — 
no data center, em uma instalação de colocação ou em um local na borda. A Dell pode 
gerenciar o ciclo de vida da infraestrutura em seu nome, liberando as equipes de TI para 
se concentrarem em atividades mais essenciais. Portanto, você obtém uma experiência 
consistente em todas as nossas ofertas, desde a implementação até as operações e os 
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momentos de transição. O resultado é um tempo menor para implementar uma nova 
capacidade, menor custo das operações e menos tempo de desativação4. 
 

P: Como o Dell APEX me permite fazer scale-up e scale-down e pagar de acordo 
com o uso?  
R: O Dell APEX oferece uma experiência de consumo moderna em muitas partes do nosso 
amplo portfólio de infraestrutura para você dimensionar elasticamente a capacidade das cargas 
de trabalho dinâmicas para cima e para baixo com pagamentos que se ajustam de acordo com 
o uso. Isso elimina a suposição do planejamento de capacidade, para você evitar problemas 
de provisionamento excessivo e alinhar os custos de maneira mais previsível com o uso real.  
 

O Dell APEX Flex On Demand permite personalizar uma assinatura de pagamento conforme 
o uso no produto de infraestrutura da Dell de sua escolha — desde armazenamento à proteção 
de dados, servidores e muito mais. Nós pré-implementamos capacidade extra de buffer 
(normalmente 25% a mais do que suas necessidades de linha de base), o que ajuda a reduzir 
o risco de subprovisionamento. Você pode fazer scale-up e scale-down da capacidade dentro 
do buffer — pagando a capacidade apenas conforme ela é usada — tudo isso a uma taxa 
competitiva e sem tarifas adicionais. 
 

Da mesma forma, o Dell APEX Data Storage Services oferece assinaturas baseadas em uso e 
implementadas com capacidade extra de buffer, portanto, ele já está disponível sob demanda. 

Ao aproveitar esse modelo de pagamento conforme o uso, você pode reduzir em até 45% 
o custo de provisionamento em excesso5. 
 

P: Como o Dell APEX me ajuda a assumir o controle da segurança da minha 
infraestrutura de TI?  
R: O Dell APEX coloca você no controle da segurança física da sua infraestrutura de TI e da 
resiliência cibernética da organização. O controle adicional da nuvem privada permite ampliar 
as práticas recomendadas rigorosas de segurança cibernética e detecção de ameaças onde 
quer que o Dell APEX seja implementado. Quando estiver no controle, você poderá restringir 
o acesso de terceiros com mais eficiência, proteger a propriedade intelectual, oferecer mais 
segurança aos dados confidenciais — e permitir que os backups sejam criados e colocados 
dentro ou fora do local para uma recuperação de desastres eficaz.  
 

Com o Dell APEX, você coloca os dados onde eles são necessários, o que ajuda a atender aos 
requisitos regulamentares e de conformidade — para ter o controle total da criptografia e do 
acesso aos dados. Manter as informações privadas e sob sua jurisdição durante todo o ciclo 
de vida delas é uma estratégia de governança de dados fácil e econômica.  
  

Superando os desafios  
  
P: Como o Dell APEX simplifica a infraestrutura?  
R: A necessidade de acompanhar os avanços tecnológicos é fundamental. No entanto, as 
mudanças constantes no mundo da TI podem gerar complexidade, impedindo que as empresas 
concentrem os recursos no que é mais importante: agregar cada vez mais valor aos clientes. 
Com o Dell APEX, os clientes podem escolher uma opção no portfólio da Dell com a melhor 
infraestrutura da categoria para atender às necessidades exclusivas dos negócios enquanto 
unifica as operações em todos os ambientes. Isso permite que as organizações simplifiquem 
as operações, reduzindo as ineficiências e melhorando os investimentos. 
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P: Como o Dell APEX me torna mais ágil?  
R: Os líderes de TI precisam de soluções adequadas às necessidades atuais, mas que 
possam se adaptar rapidamente às necessidades futuras. O Dell APEX acelera o processo 
de aprovisionamento com um console de autoatendimento e tempos de entrega rápidos — 
na verdade, os clientes constataram que é 60% mais rápido implementar recursos com o 

Dell APEX6. Você também pode consumir o software da Dell em nuvens públicas, aumentando 
a agilidade da experiência em nuvem onde quer que seus aplicativos e dados precisem residir. 
 

P: Como o Dell APEX me permite ter mais controle?  
R: As empresas lidam com a falta de controle dos dados, desde entender onde eles estão 
e quem pode acessá-los até garantir que eles estejam em conformidade e protegidos. Com 
o Dell APEX, você pode se concentrar em colocar dados e cargas de trabalho para atender 
às necessidades exclusivas dos negócios. Você pode garantir que os dados residam em 
locais conhecidos para atender à conformidade. Da mesma forma, você pode otimizar o 
posicionamento de dados para maximizar o desempenho — por exemplo, processar dados perto 
de onde eles são gerados para eliminar as preocupações com o centro de gravidade dos dados. 
  

Como começar a usar o Dell APEX  
  
P: O que é o Dell APEX Console?  
R: O Dell APEX Console é uma interface Web moderna e unificada para gerenciar facilmente 
a jornada do ciclo de vida da TI. Nele, você pode encontrar, solicitar e configurar um catálogo 
de serviços do Dell APEX. Ao longo do tempo, você também poderá implementar cargas de 
trabalho, gerenciar recursos multicloud, monitorar custos em tempo real, gerar relatórios de 
uso e faturamento e aprovisionar mais recursos conforme necessário. 
  

P: Como posso começar a usar o Dell APEX Console?  
R: O Dell APEX Console está disponível em https://console.delltechnologies.com/. Para 
acessar o console, entre em contato com seu executivo de contas da Dell Technologies que 
ajudará a ativar seu log-in de usuário e criar uma organização para sua empresa. Depois que 
estiver conectado, você poderá acessar recursos e documentação na seção de suporte e em 
todo o console.  
 

P: Onde posso obter mais informações sobre o Dell APEX?  
R: Acesse a home page do Dell APEX para saber mais sobre nosso portfólio de serviços 
ou pergunte ao seu executivo de contas da Dell Technologies sobre o Dell APEX.  
 

----  
 

 

Edições no rodapé  
— Saiba mais (aponte para a página de retorno comercial; texto: Saiba mais sobre 
os benefícios do Dell APEX para sua empresa)  
— Entrar em contato (link do representante de contato)  
— Visualizar mais recursos (aponta para a página de recursos)  
— Adicionar hashtag (#DellAPEX)  
 

https://console.delltechnologies.com/
https://www.delltechnologies.com/en-us/contactus.htm
https://www.dell.com/en-us/dt/apex/index.htm
https://www.delltechnologies.com/en-us/contactus.htm
http://www.dell.com/en-us/dt/apex/business-value.htm#tab0=0
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Notas de rodapé  
1: Com base em um white paper da IDC encomendado pela Dell Technologies e pela Intel: The 
Business Value of Dell APEX as a Service Solutions, de agosto de 2021. Estimativas baseadas 
em uma pesquisa de 17 organizações que usam o Dell APEX as a Service Solutions, 
agregadas e combinadas em uma organização composta. Os resultados reais podem variar. 
Relatório completo  
2: SNAPSHOT DA OPORTUNIDADE DA FORRESTER: UM ESTUDO PERSONALIZADO 
ENCOMENDADO PELA DELL | JANEIRO DE 2022. Relatório completo  
3: Com base em uma pesquisa interna da Dell Technologies, de junho de 2021  
4: Com base em um white paper da IDC encomendado pela Dell Technologies e pela Intel: The 
Business Value of Dell APEX as a Service Solutions, de agosto de 2021. Estimativas baseadas 
em uma pesquisa de 17 organizações que usam o Dell APEX as a Service Solutions, 
agregadas e combinadas em uma organização composta. Os resultados reais podem variar. 
Relatório completo. 
5: Estudo New Technology Projected Total Economic Impact™ da Forrester, encomendado 
pela Dell Technologies, de junho de 2021. Estimativas projetadas ao longo de 3 anos, com 
base em entrevistas com quatro organizações que usam o Dell APEX Data Storage Services, 
agregadas e combinadas em uma organização composta, e em respostas da pesquisa com 
mais 121 responsáveis pelas decisões de TI. Os resultados reais podem variar. Leia o relatório 
completo aqui.  
6: Com base em um white paper da IDC encomendado pela Dell Technologies e pela Intel: 
The Business Value of Dell APEX as a Service Solutions, de agosto de 2021. Estimativas 
baseadas em uma pesquisa de 17 organizações que usam o Dell APEX as a Service 
Solutions, agregadas e combinadas em uma organização composta. Os resultados reais 
podem variar. Relatório completo. 
  
  
  
 

https://www-wip.dell.com/en-us/dt/apex/business-value.htm#tab0=0&amp;pdf-overlay=//preview.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/apex/industry-market/idc-business-value-of-apex-as-a-service-solutions-whitepaper.pdf
https://www.dell.com/en-us/dt/apex/index.htm?dgc=SM&cid=170852&lid=spr7602507443&refid=sm_TWITTER_spr7602507443&linkId=181104946#pdf-overlay=//www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/apex/briefs-summaries/forrester-onsnap-analyst-multicloud-digitaltransformation-itagility-report.pdf
https://www.delltechnologies.com/asset/pt-br/solutions/apex/industry-market/idc-business-value-of-apex-as-a-service-solutions-whitepaper.pdf
http://chrome-extension/efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/apex/industry-market/forrester-tei-dell-technologies-apex-data-storage-services.pdf
http://chrome-extension/efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/apex/industry-market/forrester-tei-dell-technologies-apex-data-storage-services.pdf
https://www-wip.dell.com/en-us/dt/apex/business-value.htm#tab0=0&amp;pdf-overlay=//preview.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/apex/industry-market/idc-business-value-of-apex-as-a-service-solutions-whitepaper.pdf

