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A escala e a complexidade dos ambientes de infraestrutura empresarial continuam aumentando à medida que os negócios digitais 
impulsionam o aumento de novos aplicativos. Embora as empresas reconheçam o valor dos modelos de implementação de nuvem 
pública, ainda há dificuldades para manter o controle de um conjunto de recursos cada vez mais distribuído em data centers, nuvens 
públicas e locais de borda. O ambiente operacional multicloud se tornou o padrão para muitas organizações e continuará a proliferar. 
Uma pesquisa recente da IDC indica que 66% dos entrevistados pretendem contar com a arquitetura de nuvem híbrida2.

À medida que as empresas buscam melhorar ainda mais a competitividade, elas se concentram mais em tarefas que agregam valor à 
missão geral e buscam eliminar funções não alinhadas, como o gerenciamento de instalações e infraestrutura.

Duas estratégias estão se tornando essenciais para acelerar a transformação digital:

• Modelos de implementação em nuvem, que aumentam a agilidade na entrega de novos aplicativos, para implementações 
de nuvem privada. O Gartner® prevê que, até 2024, mais de 50% da capacidade de armazenamento recém-implementada 
será vendida em um modelo “as a service” ou baseado em assinatura, uma alta em relação ao patamar de menos de 15% 
em 2020.3

• Serviços gerenciados de data center que unem ambientes de nuvem pública e privada e, ao mesmo tempo, fornecem 
acesso privado e seguro “as a service” a ecossistemas de ofertas de software e rede. A IDC observou que 51% das empresas 
pesquisadas estão usando serviços de hospedagem e colocação em 2022, com 95% dos entrevistados indicando que 
planejam usá-los até 20244.

Otimize seus recursos de TI e impulsione a aceleração digital com a Dell Technologies e a Equinix
A Dell Technologies e a Equinix têm uma parceria para fornecer o melhor dos dois mundos: a agilidade da nuvem pública com 
a segurança e o controle da nuvem privada, entregues “as a service”. A Dell e a Equinix colaboram para manter a infraestrutura 
subjacente e garantir que todos os níveis de serviço sejam atendidos, para que você não precise alocar seus recursos de TI próprios 
em atividades não ideais. O Dell APEX Data Storage Services na Equinix consolida a experiência “as a service” em uma oferta, 
usando a infraestrutura gerenciada pertencente à Dell. O resultado? Você pode reduzir de maneira drástica a carga associada às 
tarefas administrativas e se concentrar mais na inovação. Um modelo operacional multicloud consistente é o futuro da TI e, mais do 
que nunca, a colocação interconectada é essencial para essa estratégia.

Líderes de TI querem soluções de tecnologia que simplifiquem operações e aliviem o fardo do gerenciamento de data center. O 
Dell APEX Data Storage Services oferece a simplicidade, a agilidade e o controle necessários para continuar competitivo em meio 
a circunstâncias imprevisíveis. O Dell APEX Data Storage Services é um portfólio de recursos de armazenamento escaláveis e 
elásticos projetados para tratamento de OpEx5. Permite aos clientes eliminar a complexidade e os riscos dando acesso a serviços 
de armazenamento flexíveis que possibilitam uma verdadeira estratégia multicloud. O Dell APEX Data Storage Services conta com 
o respaldo da infraestrutura de armazenamento confiável gerenciada pertencente à Dell, reduzindo os desafios associados ao 
gerenciamento de data center e de infraestrutura. Isso permite que você foque nos resultados, e não na infraestrutura.

• Projetado para 99,9999% de disponibilidade6

• Redução de até 86% nos custos de planejamento e provisionamento7

• Redução dos custos de provisionamento adicional de armazenamento em até 45%7

Dell APEX Data Storage Services interconectado1

A parceria entre a Dell Technologies e a Equinix acelera sua transformação digital e permite a 
implementação simples de recursos “as a service” no local em que eles agregam o máximo de valor
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1 Para ver a disponibilidade regional da implementação de colocação gerenciada pela Dell, acesse Dell.com/Access-APEX.
2 IDC Spotlight, patrocinado pela Dell Technologies, Moving from Datacenters to Centers of Data, doc #US49731822, outubro de 2022.
3 Gartner®, ‘Market Guide for Consumption-Based Pricing for Data Center Infrastructure’, Daniel Bowers, et al., 1 March 2021.
4 U.S. Enterprise Communications Survey, IDC, agosto de 2022.
5 O tratamento de OpEx está sujeito à análise e às políticas de contabilidade internas do cliente
6Com base na disponibilidade de hardware em configurações comuns de plataforma subjacente para arquivo e bloco. A disponibilidade real do hardware pode variar.
7 Estudo New Technology Projected Total Economic Impact, da Forrester, encomendado pela Dell Technologies, junho de 2021. Estimativas projetadas ao longo de três 
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.
8 https://www.equinix.com/data-centers
9 IDC MarketScape: Worldwide Datacenter Colocation and Interconnection Services 2021 Vendor Assessment, de autoria de Courtney Munroe, Doc nº US46746121, junho 
de 2021. Relatório completo.
10 https://www.equinix.com/content/dam/eqxcorp/en_us/documents/resources/infopapers/ip_equinix_company_fact_sheet_en.pdf
11 “O impacto econômico total da Equinix”, um estudo encomendado realizado pela Forrester Consulting em nome da Equinix, abril de 2019.
12 Para saber mais, consulte: https://www.equinix.com/newsroom/press-releases/2021/06/equinix-sets-2030-global-climate-neutral-target
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À medida que o mundo digital fica mais distribuído, as infraestruturas centralizadas limitam a capacidade dos negócios de aproveitar 
novos recursos e competir em um mundo digital em constante mudança. Para superar esses desafios, as empresas estão 
arquitetando novamente a TI, colocando a infraestrutura em locais estratégicos onde os usuários, nuvens, redes e outros ambientes 
essenciais são atendidos fisicamente. A Equinix, uma das principais provedoras de interconexão e data center, com mais de 220 
locais em todo o mundo, tornou-se uma plataforma única em que os negócios podem alcançar todos os lugares, interconectar todos e 
integrar tudo. A Equinix é a empresa de infraestrutura digital do mundo, permitindo que os líderes digitais aproveitem uma plataforma 
confiável para reunir e interconectar a infraestrutura fundamental que potencializa seu sucesso.

• Alcance do data center global8

• Líder9 no IDC MarketScape: Avaliação de fornecedores de serviços de interconexão e colocação de data centers em todo o 
mundo 2021

• Acesso global a conectividade multicloud simultânea e de baixa latência

• Permite o acesso a 3 mil provedores de serviços de nuvem/TI e 2 mil serviços de rede10

• Entrega até 60% de redução nos custos de tráfego de rede com uma redução mínima de 30% na latência11

• Os data centers da Equinix usam energia limpa e renovável com o compromisso de se tornarem neutros em relação ao clima 
até 203012

Consistente, previsível e totalmente gerenciado: Dell APEX Data Storage Services nos data centers interconectados da 
Equinix

• Amplie seus negócios e expanda rapidamente para novas regiões: Implemente recursos de armazenamento onde você 
precisar deles, permitindo novas oportunidades de crescimento e expansão geográfica eficiente.

• Recursos multicloud seguros: Aproveite o acesso de baixa latência a vários serviços em nuvem pública, simultaneamente, 
por meio do Equinix Fabric, sem taxas de saída excessivas nem restrição de fornecedor.

• Conecte-se a ecossistemas digitais e parceiros B2B: Acessibilidade simples, de alta velocidade e segura a serviços 
digitais para serviços financeiros, produção, área da saúde e muitos outros mercados.

• Experiência simplificada: Preços previsíveis, projetados para tratamento de OpEx5, sem taxas de excesso por uso sob 
demanda e uma única fatura de um único fornecedor.

• Uma parceria confiável: Escala global, tecnologias líderes, conhecimento especializado em TI e prevenção contra riscos no 
gerenciamento do ciclo de vida da infraestrutura.

• Práticas recomendadas para operações de data center: Mais de 20 anos de conhecimento especializado comprovado na 
Equinix para dar suporte à resiliência de negócios essenciais
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