
Comece já

Saiba mais sobre o Dell APEX Data Storage Services na Equinix

Transforme sua 
empresa com o Dell APEX

As principais tecnologias 
internacionais e o 

conhecimento especializado em 
TI dedicados ao seu sucesso

CONFIÁVEL

Flexibilidade para se 
conectar à nuvem pública de 
sua preferência e manter o 
controle dos dados

VERSÁTIL

Instalações seguras e 
recuperação de desastres 

simplificada

SEGURA

Reduza os riscos com serviços de armazenamento flexíveis, 
implementando uma verdadeira estratégia de nuvem híbrida que é:

CONTROLE

Expanda sua empresa 
rapidamente rumo a novas 
regiões e pague apenas o 
que for necessário

EXPANSÍVEIS
Conectividade multicloud 
sem depender de um só 
fornecedor de nuvem

DINÂMICAS
Ofereça recursos aos clientes 
conforme necessário, onde eles 

agregarem mais valor.

RESPONSIVAS

Gerencie a imprevisibilidade dando respostas dinâmicas às 
necessidades dos negócios em constante mudança, com soluções:

AGILIDADE

Simplifique as operações e 
alivie a carga do gerenciamento 

do data center

DESCOMPLICADAS

Emissão fácil de pedidos com 
poucos cliques: basta 

selecionar sua localização no 
Dell APEX Console

INTUITIVAS

Apenas um ponto único de 
contato e uma única fatura 
da Dell Technologies

CONVENIENTES

Elimine a complexidade para agregar 
mais valor à sua empresa por meio de soluções:

SIMPLICIDADE

Um ecossistema global para mais de 
10 mil cientes5

Mais de 3 mil provedores de serviços 
de nuvem e TI5

Mais de 2 mil provedores de 
serviço de rede5

Acesso global a conectividade multicloud 
simultânea e de baixa latência

Os data centers da Equinix estão estrategicamente localizados em todo 
o mundo com proximidade imediata aos ecossistemas digitais.

Redução mínima de 30% 
na latência

Redução de até 60% nos custos 
do tráfego de rede

Redução de até 70% nos custos 
de conectividade na nuvem

Benefícios de colocação interconectada 
gerenciada pela Dell:4 

O Dell APEX Data Storage Services nos data centers da Equinix3 aumenta 
o valor de seus recursos "as a service" com interconectividade 
definida por software, permitindo o acesso a um ecossistema de 
parceiros, provedores de serviços e serviços em nuvem pública 

sem prejudicar o desempenho, a segurança ou o controle.

O avanço da
colocação interconectada

com gerenciamento feito pela Dell

Líder em todo o mundo de 
serviços de colocação e interconexão 

de data center mundial2

Nº 1 em 
armazenamento empresarial1

PARCERIA 
INOVADORA

https://www.dell.com/pt-br/dt/apex/cloud-services/data-storage-services.htm#equinix
https://www.equinix.com/content/dam/eqxcorp/en_us/documents/resources/infopapers/ip_equinix_company_fact_sheet_en.pdf
https://www.dell.com/pt-br/lp/access-apex



