Data Storage Services
Concentre-se nos resultados, não na infraestrutura.
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Os atuais desafios de TI e das empresas não têm precedentes
Os desafios e os riscos enfrentados pelas organizações de TI têm se tornado cada vez mais difíceis
de gerenciar
Provisionamento
excessivo e insuficiente

Restrições no
orçamento de capital

Crescimento
imprevisível

Recursos humanos
limitados

Ciclos de atualização
tecnológica

Complexidade
da nuvem

Os requisitos de armazenamento, bem como o ambiente econômico e de negócios em geral,
são difíceis de prever, e os departamentos de TI precisam se tornar cada vez mais ágeis.
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Modelo tradicional de consumo de armazenamento
O difícil equilíbrio entre o provisionamento excessivo e insuficiente

Se você observar o modelo tradicional de compra de infraestrutura de armazenamento de dados, verá que alinhar a capacidade implementada ao uso real é
um desafio contínuo. Daí vem a tendência de provisionar em excesso para evitar riscos. No entanto, se a empresa estiver crescendo ou se os requisitos de
capacidade se tornarem imprevisíveis, apesar dos maiores esforços, você ainda poderá ficar exposto aos riscos associados ao provisionamento insuficiente.
Quando o uso do armazenamento se aproxima desse limite de risco, a resposta tradicional é implementar mais capacidade de armazenamento, resultando em
uma rotina de exposição a riscos e de desperdício de capacidade disponível.

$
■ D
 ESPERDÍCIO POR EXCESSO DE
PROVISIONAMENTO
■ R
 ISCO POR PROVISIONAMENTO
INSUFICIENTE
USO REAL DO ARMAZENAMENTO
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Modelo eficiente de Armazenamento as a Service
Pague o que usar e evite atrasos no time-to-market

Com um modelo eficiente e alinhado de Armazenamento as a Service, você paga a capacidade que usar, sem o desperdício das despesas de provisionamento
excessivo. Tudo aquilo que costumava ser desperdiçado é removido da equação e vira economia.

$
Você só será cobrado
pelo que usar
■ ECONOMIA

USO REAL DO ARMAZENAMENTO
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Principais motivos para adotar o "as a service"
A Forrester realizou uma pesquisa com clientes da
Dell Technologies para determinar a importância
de benefícios específicos associados ao
Armazenamento as a Service da Dell Technologies.
O levantamento ilustra alguns dos principais
benefícios que eles esperam receber.

"Qual é a importância dos seguintes benefícios da oferta de Armazenamento as a
Service da Dell Technologies para sua empresa?" (mostrando "muito importante")

Minimizar incidentes de segurança

50%

Dimensionar corretamente o armazenamento
conforme a sazonalidade

42%

Poupar o tempo da equipe de TI

38%

Modernizar recursos de armazenamento

38%

Simplificar o gerenciamento de infraestrutura

38%

Evitar o provisionamento excessivo e insuficiente

36%

Reduzir custos

36%

Mudar de um modelo de CapEx para OpEx

34%

Possibilitar práticas de descarte sustentável

33%

Acomodar um crescimento imprevisível

31%

Base: 121 responsáveis pelas decisões de TI na área de armazenamento / Fonte: estudo
encomendado, realizado pela Forrester Consulting em nome da Dell, em abril de 2021
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A mudança para o modelo "as a service"
Até 2025, 60% das empresas
financiarão projetos de LOB (Linha
de negócios) e TI por meio dos
orçamentos de OpEx, correspondendo à
forma como os fornecedores oferecem
seus serviços com foco nos resultados
determinados por SLAs e KPIs.1
IDC FutureScape: "Worldwide Future of Digital
Infrastructure 2022 Predictions", outubro de 2021
Doc nº US47441321

1

Até 2024, mais de 50% da
capacidade de armazenamento
recém-implementada será vendida
no modelo "as a service" ou por
assinatura, partindo de menos de
15% em 2020.2

Gartner

Gartner®, "Market Guide for Consumption-Based
Pricing for Data Center Infrastructure", março de
2021

2

GARTNER é marca registrada e marca de serviço do Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas nos EUA e
internacionalmente e é usada neste documento com permissão. Todos os direitos reservados.

APEX DATA STORAGE SERVICES | © Copyright 2022 Dell Inc.



7



Princípios do modelo "as a service" da Dell

Não seria bom se sua organização pudesse fazer scale-up e scale-down com elasticidade e pagar apenas
o que for usado?
E se você pudesse consumir recursos de TI da mesma forma que consome água, eletricidade e telefonia?

Resultados, não produtos

Baseado em consumo/uso

Projetado para ser tratado como OpEx3

Fornece o desempenho, a capacidade e a
disponibilidade para atender aos requisitos de
carga de trabalho

Alinhe as despesas com o uso real e pague o
que usar, como um modelo de utilitário

Retire ativos do balanço patrimonial e evite
grandes gastos de capital

Recursos flexíveis

Infraestrutura que pertence à Dell

Operado pelo cliente

Cargas de trabalho intermitentes e picos nas
necessidades de capacidade não são mais
um problema

Alivie a carga do excesso de tarefas
administrativas e atividades de manutenção

Benefícios de classe empresarial do
armazenamento sem as dores de cabeça
da propriedade

APEX DATA STORAGE SERVICES | © Copyright 2022 Dell Inc.
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APEX Data Storage Services

Um portfólio de "as a service" com recursos de armazenamento escalável e elástico desenvolvido
para ser tratado como OpEx3
Concentre-se nos resultados, não na infraestrutura
Gerencie a imprevisibilidade
respondendo de maneira
dinâmica às necessidades
mutáveis dos negócios

Elimine a complexidade para
entregar mais valor à sua
organização

SIMPLICIDADE

Até 50% de economia de tempo
para TI4 e a transparência da tarifa
única sem taxas excedentes

AGILIDADE

Reduza os riscos e ofereça
serviços de armazenamento
flexíveis

Time-to-value de apenas
14 dias5 com implementação
até 86% mais rápida4

CONTROLE

Desempenho de classe
empresarial projetado para
disponibilidade de 99,9999%6
com upgrades não disruptivos

VOCÊ ESCOLHE OS NÍVEIS DE SERVIÇO
SERVIÇO DE DADOS

GERENCIAMENTO

LOCALIZAÇÃO

NÍVEL DE DESEMPENHO

CAPACIDADE BÁSICA

VIGÊNCIA

 Serviços de bloco

 Gerenciado pela Dell

 Data center

Capacidade básica (TB)

 12 meses

 Serviços de arquivo

 G
 erenciado pelo
cliente

 C
 olocação
gerenciada pela Dell7

 O
 timizado para
capacidade
 Equilibrado
 O
 timizado para o
desempenho

APEX DATA STORAGE SERVICES | © Copyright 2022 Dell Inc.
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 36 meses

Mín.: 50
Opções a partir de 50 TB
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Otimize para ter simplicidade

SIMPLICIDADE

O processo tradicional de atualização tecnológica pode ser um grande desafio
e envolver um ano inteiro de planejamento.

CICLO DE VIDA DA INFRAESTRUTURA TRADICIONAL
6 a 12 meses antes da atualização da infraestrutura

3 a 5 anos de vida útil do produto

Processo de previsão e aprovação de orçamento
Avaliação de fornecedores e tecnologias
Negociação do preço e do contrato de serviço

APEX DATA STORAGE SERVICES | © Copyright 2022 Dell Inc.
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SIMPLICIDADE

Depois que uma compra for feita usando um modelo tradicional, o processo de
implementação poderá ser desafiador e incluir custos não previstos, bem como
atividades disruptivas.
CICLO DE VIDA DA INFRAESTRUTURA TRADICIONAL

estrutura

3 a 5 anos de vida útil do produto

APEX Data Storage Services

Instalação, configuração e migração de dados
Remoção e descarte de equipamentos antigos
Custo esporádico de manutenção, upgrades e capacidade

APEX DATA STORAGE SERVICES | © Copyright 2022 Dell Inc.



11



SIMPLICIDADE

Com o APEX Data Storage Services, muitos desses desafios tradicionais são
simplificados. Além disso, com a opção de implementar em uma instalação de
colocação interconectada e gerenciada pela Dell, todas as atividades associadas ao
preparo do local e à sobrecarga de gerenciar o data center são retiradas da equação.
Isso permite que a equipe de TI se concentre nas atividades com maior valor agregado.
Até

86%

APEX Data Storage Services

ELIMINE ciclos de previsão, aprovisionamento e migração
PERMITA que a equipe de TI se concentre nas atividades com
maior valor agregado
FAÇA sua jornada no modelo "as a service" em um único console

APEX DATA STORAGE SERVICES | © Copyright 2022 Dell Inc.

de redução nos custos
de planejamento e
provisionamento4
Até

50%

de economia do
tempo para TI4
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APEX Console
Uma experiência unificada
e sem complicações
para gerenciar toda a sua
jornada APEX e permitir a
prestação de serviços de
TI com agilidade e menos
complexidade.
O APEX Console permite
que o administrador
da organização faça a
integração das partes
interessadas, controlando
o acesso e os privilégios
individuais.

SIMPLICIDADE

CRESÇA

DESCUBRA
ofertas em um catálogo de
serviços de infraestrutura

ou expanda, adicionando
serviços quando necessário

ASSINE

OTIMIZE

por meio de um
processo de
autoatendimento
sem complicações

o desempenho, a
utilização e o uso de
recursos

MONITORE

IMPLEMENTE

a integridade e o
desempenho dos
recursos do APEX

cargas de trabalho e
provisione recursos
com rapidez

Saiba mais sobre o APEX Console

APEX DATA STORAGE SERVICES | © Copyright 2022 Dell Inc.
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Pague o que usar

AGILIDADE

Você escolhe uma capacidade básica, que é um compromisso mínimo de armazenamento. Tudo
o que for usado acima disso será uso sob demanda. Você paga uma taxa única pela capacidade
básica e pelo uso sob demanda sem taxas excedentes ou multas.
Elimine os custos do provisionamento
excessivo, reduzindo os custos de
armazenamento em até

BUFFER
Capacidade implementada ou removida devido a flutuações de uso

Com o tempo, o uso sob demanda poderá ficar
muito maior do que a capacidade básica. Você
pode aumentar a capacidade básica a qualquer
momento sem nenhum impacto na duração
do prazo contratado, resultando em uma taxa
menor. Ao final da vigência, a capacidade básica
poderá ser reduzida novamente.
Há um buffer adicional disponível para
crescimento incremental, garantindo que
você não fique sem capacidade disponível.
Se a utilização crescer, será implementada
capacidade adicional (com sua permissão) e o
buffer aumentará.

45%

4

VIGÊNCIA INICIAL

USO SOB DEMANDA
Pague o que usar acima da capacidade básica

CAPACIDADE BÁSICA

BUFFER

Compromisso mínimo de capacidade,
determina a taxa de $/GB

TB

ARMAZENAM

EN

TO

U

L
TI

IZ

A

D

O

U S O S O B D E M A N DA

CA PAC I DA D E B Á S I CA

AU M E N T E A CA PAC I DA D E
BÁSICA A QUALQUER MOMENTO
QUANDO CRESCER

R E D U Z A A CA PAC I DA D E
BÁSICA NO FINAL DO
PERÍODO DE VIGÊNCIA

A infraestrutura não utilizada é removida se os
requisitos de capacidade diminuírem, em acordo
com seu gerente de sucesso do cliente.

TEMPO
Esta imagem mostra a opção de gerenciamento feito pela Dell. Buffer que permite o uso sob demanda limitado a 25% da
capacidade básica na opção de gerenciamento feito pelo cliente.

APEX DATA STORAGE SERVICES | © Copyright 2022 Dell Inc.



14



Abordagem tradicional da infraestrutura do data center

RISCOS

Gerenciamento de infraestrutura8
DEMORA

A quantidade de trabalho necessário
para criar e manter um ambiente de data
center pode tirar a atenção da necessidade
de viabilizar negócios e atender às
necessidades do cliente proativamente.

SATISFAÇÃO DO CLIENTE

CUSTOS

A criação de um ambiente de
armazenamento pode ser muito complexa.
Muitos de nossos clientes estão fazendo
malabarismos com os requisitos de
armazenamento e, muitas vezes, dando um
passo maior do que as pernas apenas para
"manter tudo funcionando".

AGILIDADE

Armazenamento em arquivo
Armazenamento em bloco
Presença global

Além disso, você talvez comprometa áreas
como desempenho, segurança e soberania
de dados ao mover cargas de trabalho para
a nuvem pública. Tudo isso pode aumentar
os custos, a demora e os riscos.

Criar pilha de
armazenamento

Melhor organização de serviços
da categoria
Arquitetura líder do setor

APEX DATA STORAGE SERVICES | © Copyright 2022 Dell Inc.
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Aumente a agilidade

AGILIDADE

Gerencie a imprevisibilidade e concentre-se na satisfação do cliente
O APEX Data
Storage Services
retira muitas dessas
responsabilidades da
equação ao permitir que
a satisfação do cliente
seja priorizada. Assim,
os custos, a demora e
os riscos são reduzidos.

▶ Ofereça recursos aos clientes
conforme o necessário

RISCOS

DEMORA

▶ Esteja pronto para operar em
apenas 14 dias5

CUSTOS

Isso permite que
você seja mais ágil
e responsivo às
necessidades de
seus clientes e de sua
empresa.

SATISFAÇÃO DO CLIENTE

Data Storage Services

APEX DATA STORAGE SERVICES | © Copyright 2022 Dell Inc.

▶ Responda dinamicamente às
diferentes necessidades do
cliente para obter até 129% de
retorno sobre o investimento4
▶ Implemente recursos de
armazenamento onde eles
forem necessários
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Controle seus dados

CONTROLE

Examinando o modelo operacional de nuvem híbrida
NUVEM PRIVADA

 Transparência da taxa
única e sem taxas de
saída excessivas
 Alto desempenho
e projetada para
99,9999% de
disponibilidade6
 Ajuda a atender
aos requisitos
regulamentares, de
localização de dados
e de auditoria

Apesar de a nuvem pública ter diversos benefícios, muitas
organizações correram para adotar uma mentalidade de
"nuvem em primeiro lugar", com frequência baseadas
em entusiasmo e na opulência da nuvem pública. Essa
mentalidade já fez com que muitas organizações se
apressassem na adoção da nuvem pública e, em alguns
casos, até exige a mudança para a nuvem pública — talvez
sem uma análise criteriosa de quais cargas de trabalho
sejam adequadas.
A realidade é que vivemos em um mundo de nuvem
híbrida em que a nuvem pública e a infraestrutura no local
têm funções importantes a desempenhar no modelo
operacional da nuvem híbrida. Embora a nuvem pública
seja uma opção para algumas cargas de trabalho, em
determinadas situações é melhor ou necessário utilizar a
infraestrutura no local ou em uma instalação de colocação
segura em vez de na nuvem pública.

APEX DATA STORAGE SERVICES | © Copyright 2022 Dell Inc.

NUVEM PÚBLICA

 Operações
simplificadas
 Mais
agilidade
 Inovação
mais rápida
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Controle seus dados

CONTROLE

Reduza os riscos com serviços de armazenamento flexíveis que possibilitam uma estratégia de
nuvem híbrida verdadeira
NUVEM PRIVADA

NUVEM PÚBLICA

Você reconhece os benefícios da nuvem pública com
o controle e os recursos de classe empresarial do
Dell Storage implementados em um modelo "as a
service".
 Transparência da taxa
única e sem taxas de
saída excessivas
 Alto desempenho
e projetada para
99,9999% de
disponibilidade6
 Ajuda a atender
aos requisitos
regulamentares, de
localização de dados
e de auditoria

 Operações
simplificadas
 Mais
agilidade

DUAS SOLUÇÕES EM UMA

APEX DATA STORAGE SERVICES | © Copyright 2022 Dell Inc.

 Inovação
mais rápida
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Colocação interconectada gerenciada pela Dell
Até 2022, 90% das empresas planejam
usar serviços de colocação, partindo de
47% em 20209

Em algumas regiões, você tem a opção de implementar o APEX Data
Storage Services em uma instalação de colocação interconectada
gerenciada pela Dell, disponibilizada por meio de uma parceria com a
Equinix — líder reconhecida no setor de provedores de data center.
Essa parceria com a Equinix permite:
 simplificar as operações e reduzir os desafios associados ao
gerenciamento do data center;

CONTROLE

MÁXIMA FLEXIBILIDADE E
ESCOLHA: Implemente recursos
"as a service" com rapidez onde
eles agregam o máximo de valor

 ampliar seus negócios e expandir rapidamente para novas regiões;
 receber uma única fatura de um único fornecedor;
 conectar-se à nuvem pública de sua preferência e manter o controle
dos dados;
 ter a tranquilidade de saber que a segurança é a maior prioridade
nas instalações da Equinix;
 usar as instalações da Equinix para fazer recuperação de desastres
simplificada para ter dados no local ou na nuvem pública.

Nuvem privada
fora do local
Cliente

Replicação remota

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

APEX DATA STORAGE SERVICES | © Copyright 2022 Dell Inc.

Data Storage Services
INSTALAÇÃO DE COLOCAÇÃO
GERENCIADA PELA DELL
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Funções e responsabilidades

CLIENTE
Mantém o controle operacional
de cargas de trabalho e
aplicativos
Preparo do local*
Acesso aos dados
Políticas de proteção de dados

GERENTE DE SUCESSO DO
CLIENTE (CSM)
Um consultor confiável para
garantir uma experiência sem
preocupações no APEX Data
Storage Services

CONTROLE

DELL TECHNOLOGIES
Possui e mantém a
infraestrutura**
Implementação inicial
Gerenciamento diário**
Atualizações e upgrades

*Não aplicável ao utilizar uma instalação de colocação gerenciada pela Dell

**Na opção de gerenciamento feito pela Dell, a Dell gerencia a infraestrutura. Na opção de gerenciamento feito pelo cliente, o cliente assume mais tarefas de gerenciamento de infraestrutura, enquanto a Dell lida
com a implementação, o suporte e a desativação. Para obter mais informações sobre as funções e responsabilidades, acesse esta página.
APEX DATA STORAGE SERVICES | © Copyright 2022 Dell Inc.
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Gerente de sucesso do cliente

CONTROLE

Um consultor confiável e principal ponto de contato para o APEX Data Storage Services
É seu concierge para o APEX Data Storage Services
O CSM supervisionará a integração e a orientação para garantir uma transição tranquila. Ele trabalhará com você na
direção estratégica e agendará análises de negócios para discutir metas e progresso.
Garante uma experiência sem preocupações
O CSM se envolve em todas as fases de sua jornada no APEX, trabalhando nos bastidores para que você
aproveite todo o poder dos seus dados. Eles estão sempre um passo à frente, prevendo necessidades e iniciando
checkpoints contínuos. Na coordenação de diversas atividades, o CSM indica os especialistas técnicos ou de
suporte apropriados quando necessário, aproveitando todo o nosso conhecimento especializado.
Maximiza eficiências contínuas
O CSM analisa proativamente a capacidade e a integridade operacional, além de coordenar as atualizações.
Eles trabalham com você desde o primeiro dia para criar e impulsionar um plano de sucesso do cliente projetado
para você.

Com percepções a respeito de toda a organização e um entendimento
aprofundado de suas metas, os CSMs manterão você informado,
conectado e seguro de que tem tudo de que precisa para alcançar os
resultados desejados.
APEX DATA STORAGE SERVICES | © Copyright 2022 Dell Inc.

Oferecendo uma
experiência excepcional
desde o primeiro dia.
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Os desafios sem precedentes têm uma resposta à altura
com o APEX Data Storage Services
Provisionamento
excessivo e insuficiente

Restrições no
orçamento de capital

Crescimento
imprevisível

Recursos humanos
limitados

Sem provisionamento
excessivo e insuficiente

Projetado para ser
tratado como OpEx3

DESAFIOS DE NEGÓCIOS E DE TI 
Ciclos de atualização
tecnológica

Complexidade
da nuvem

 Chega de provisionamento excessivo e insuficiente
E
 limine as dores de cabeça dos ciclos de atualização tecnológica
P
 oupe tempo da equipe de TI

Eliminação de ciclos
de atualização
tecnológica

Resposta dinâmica
às necessidades

Foco em atividades
com valor agregado

Data Storage Services

SOLUÇÃO
Possibilidade de
consumo da nuvem

M
 ude do CapEx para o OpEx3
 Responda a mudanças dinamicamente
A
 tive um gateway para o consumo de nuvem

E com a opção de utilizar uma instalação de colocação interconectada gerenciada pela Dell, você pode implementar, com facilidade,
recursos do APEX Data Storage Services no local que agrega mais valor.

APEX DATA STORAGE SERVICES | © Copyright 2022 Dell Inc.
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Concentre-se nos resultados, não na
infraestrutura.
SIMPLICIDADE

AGILIDADE

Data Storage Services
To Para saber mais, acesse Dell.com/APEX-Storage

CONTROLE

APEX DATA STORAGE SERVICES | © Copyright 2022 Dell Inc.
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Notas finais
3

O tratamento como OpEx está sujeito à análise e às políticas de contabilidade internas do cliente.

4

 onte: Estudo New Technology Projected 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 APEX
F
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.

5

 empo de implementação (TTV) medido entre a aceitação e a ativação do pedido. Sujeito à aprovação de crédito, à qualificação do local e à aceitação dos termos do APEX pelas partes necessárias (o que deve ser concluído antes da realização do
T
pedido) e também à participação no planejamento anterior ao pedido. Disponibilidade do produto, envio internacional, feriados e outros fatores podem afetar o tempo de implementação. Não vale para a implementação de colocação gerenciada
pela Dell nem para ofertas de gerenciamento feito pelo cliente. Para conferir os objetivos de time-to-value e a disponibilidade regional da oferta, acesse Dell.com/Access-APEX.

6

Com base na disponibilidade de hardware em configurações comuns de plataforma subjacente. A disponibilidade real do hardware pode variar.

7

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

8

 a opção de gerenciamento feito pela Dell, a Dell gerencia a infraestrutura. Na opção de gerenciamento feito pelo cliente, o cliente assume mais tarefas de gerenciamento de infraestrutura, enquanto a Dell lida com a implementação, o suporte e a
N
desativação. Para obter mais informações sobre as funções e responsabilidades, acesse esta página.

9

IDC, U.S. Enterprise Communications Survey, 2020: Colocation Services, Doc nº US47066520, dezembro de 2020.
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