
Dell APEX Data Storage Services Block

Tecnologia de armazenamento em bloco mais avançada:

Benefícios3

O Dell APEX Data Storage Services Block é viabilizado por uma infraestrutura que oferece níveis cada vez mais crescentes de 
desempenho, capacidade e resiliência para diversas cargas de trabalho tradicionais e modernas. E agora, com a �exibilidade para 
implementar seu armazenamento em bloco por meio de um modelo "as a service", você tem mais tempo para se concentrar na 
agilidade, na capacidade de resposta e em outras iniciativas de alto valor, além de gastar menos tempo com tarefas administrativas e 
de manutenção.

Simpli�que o gerenciamento e 
a experiência do usuário por 
meio do console Dell APEX 
Console, potente, intuitivo e 
uni�cado.

Experiência 
simpli�cada

Suporte econômico a 
qualquer carga de trabalho 
por meio de desempenho, 
escalabilidade e e�ciência de 
armazenamento aprimorados 
do sistema.

Suporte para 
todas as cargas 
de trabalho

Acomode cargas de trabalho 
novas ou imprevisíveis com a 
capacidade de utilizar e 
aumentar a capacidade com 
perfeição conforme 
necessário.

Comece 
pequeno e 
cresça

Reduza os riscos com sistemas 
altamente resilientes que 
oferecem compatibilidade perfeita 
com soluções comprovadas de 
recuperação de desastres e 
backup de nível empresarial, 
juntamente com opções de 
proteção local e remota.

Proteção de 
dados 
empresariais

Proteja sua empresa com 
criptogra�a de dados em 
repouso (D@RE) por meio de 
unidades com criptogra�a 
automática, controle de acesso 
baseado em função, 
autenticação usando LDAP/AD, 
TLS 1.2, certi�cação IPv6, 
conformidade com TAA e VPAT.

Opções 
robustas de 
segurança

Melhore a facilidade de uso e 
integre-se sem erros aos 
principais fornecedores, como 
VMware e Microsoft.

Integração do 
ecossistema

A prontidão do multicloud em 
colaboração com os parceiros 
com os parceiros de 
colocação do data center1 
permite a conectividade com 
os clientes, parceiros e 
ecossistemas que agregam o 
máximo de valor sem que 
você �que dependente de um 
único fornecedor.

Flexibilidade do 
multicloud

Toda a infraestrutura do Dell 
APEX Data Storage Services 
foi projetada com 99,9999% 
de disponibilidade2 e inclui 
upgrades de hardware não 
disruptivos.

Alta 
disponibilidade

45% 
de redução nos custos 
de provisionamento 
excessivo

86% 
de economia no 
planejamento e no 
provisionamento

50% 
de economia de 
tempo para as 
equipes de TI

129% 
de ROI projetado

1 A implementação de colocação gerenciada pela Dell não está disponível em assinaturas com gerenciamento feito pelo cliente. Para ver a 
disponibilidade regional da implementação de colocação gerenciada pela Dell, acesse www.Dell.com/Access-APEX

2 Com base na disponibilidade de hardware em con�gurações comuns da plataforma subjacente. A disponibilidade real do hardware pode variar.

3 Estudo New Technology Total Economic Impact, da Forrester, encomendado pela Dell Technologies, 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. 
Relatório completo
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Saiba mais em Dell.com/APEX-Storage

https://www.dell.com/pt-br/dt/apex/storage/data-storage-services/index.htm
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.dell.com/pt-br/lp/access-apex

