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Serviços de dados compatíveis com Azure Arc 
e Dell APEX Data Storage Services Block
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A nuvem híbrida chegou para �car e, com o Dell APEX Data Storage Services e os serviços de dados 
compatíveis com o Azure Arc da Microsoft, gerenciar o Microsoft SQL Server no local em um mundo híbrido 
�cou ainda mais fácil.

Serviços de dados compatíveis com o Microsoft Azure Arc

Os serviços de dados compatíveis com o Azure Arc oferecem uma versão do SQL que agora pode ser 
implementada na infraestrutura validada da Dell Technologies. Fique em dia com a versão mais recente do 
SQL para dar um basta nas migrações, nos upgrades e no �m do suporte: tudo �ca sempre atualizado.
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Explore o Dell APEX Data 
Storage Services

Um portfólio de "as a service" de 
recursos de armazenamento 
escaláveis e �exíveis que contam com 
nossas tecnologias líderes do setor

Vigência

O melhor dos dois mundos

Os serviços de dados compatíveis com o Azure Arc e o Dell APEX Data Storage Services Block oferecem 
escalabilidade �exível. Instâncias do SQL Server podem ser aceleradas ou desaceleradas para atender aos 
requisitos de suas cargas de trabalho. O Dell APEX Data Storage Services Block permite fazer o 
dimensionamento para mais ou menos na capacidade com facilidade e oferece preços simpli�cados com 
uma taxa única para capacidade básica e uso sob demanda. Portanto, não há cobrança de multa para a 
�exibilidade do uso elástico e sob demanda
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99,9999%2
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1 Tempo de implementação contado entre a aceitação e a ativação do pedido. Sujeito a aprovação de crédito, quali�cação do local e aceitação dos termos do Dell 
APEX pelas partes necessárias (o que deve ser concluído antes da realização do pedido), bem como participação no planejamento anterior ao pedido. 
Disponibilidade do produto, frete internacional, feriados e outros fatores podem in�uenciar o tempo de implementação. Não vale para a implementação de 
colocação gerenciada pela Dell nem para ofertas de gerenciamento feito pelo cliente. Para ver os objetivos de time-to-value e a disponibilidade da oferta regional, 
acesse Dell.com/Access-APEX.

2 Com base na disponibilidade do hardware nas con�gurações internas de bloco e arquivo em comum da plataforma. A disponibilidade real do hardware pode 
variar.

3 IDC WW Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, publicação anterior do 2º trimestre de 2022, 8 de setembro de 2022. Classi�cação por receita do 
fornecedor.
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Para saber mais sobre os serviços de dados 
compatíveis com o Azure Arc com o Dell APEX 
Data Storage Services Block

Esta imagem mostra a opção de gerenciamento feito pela Dell. Uso sob demanda limitado a 25% da capacidade básica para o Dell APEX Data Storage Services gerenciado pelo cliente.

Para saber mais sobre o Dell APEX Data Storage 
Services Block

https://www.dell.com/pt-br/work/lp/access-apex
https://www.delltechnologies.com/asset/pt-br/products/storage/briefs-summaries/accelerate-on-premises-deployments-of-azure-arc-enabled-data-services-with-apex-data-storage-services.pdf
https://www.dell.com/pt-br/dt/apex/storage/data-storage-services/index.htm



