RESUMO DA SOLUÇÃO

APEX Data Storage Services na Equinix1
Implemente recursos "as a service" com facilidade onde eles fornecem o máximo de valor
O ritmo das mudanças nos negócios está acelerando, e as organizações estão exigindo mais de seus departamentos de TI. Está se tornando cada vez
mais necessário focar em tarefas que adicionam valor à missão da organização. De acordo com um estudo recente da Forrester, 81% das empresas
necessitam de conhecimento especializado específico à tecnologia externa para ajudar suas equipes internas de TI a serem bem-sucedidas.2
Além disso, as empresas estão lidando com dificuldades para aproveitar a nuvem pública de maneira ideal. Os modelos híbridos que aproveitam
componentes de nuvem pública e privada estão se tornando uma estratégia dominante, enquanto a agilidade e elasticidade da nuvem pública são os
principais requisitos de uma estratégia de nuvem privada. Tudo isso está mudando de maneira radical a maneira como a infraestrutura e as instalações
de TI são utilizadas. Por exemplo, o Gartner prevê que, até 2024, mais de 50% da capacidade de armazenamento recém-implementada será vendida
como "as a service" ou por assinatura, em comparação a menos de 15% em 2020,3 e a IDC observa que, até 2022, 90% das empresas planejam usar
serviços de colocação, até 47% em 2020.4
Há uma solução: Reduza a demanda sobre seus recursos de TI e habilite sua 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 APEX Data Storage Services da
Equinix consolida a experiência "as a service" com uma única oferta utilizando a infraestrutura de propriedade e mantida pela Dell. O resultado? Você
pode reduzir de maneira drástica a carga associada às tarefas administrativas e se concentrar mais na inovação. Um modelo de operação de nuvem
híbrida é o futuro da TI e, mais do que nunca, a colocação é essencial para uma estratégia de nuvem híbrida. A Dell Technologies e a Equinix tornam
essa visão da TI uma realidade.

O APEX Data Storage Services da Dell Technologies estão posicionados de maneira exclusiva para ajudar você a otimizar seu ambiente de TI. Muitos
líderes de TI querem soluções de tecnologia que simplifiquem operações e aliviem o fardo do gerenciamento de data center. O APEX Data Storage
Services oferece a simplicidade, a agilidade e o controle necessários para continuar competitivo em meio a circunstâncias imprevisíveis. O APEX Data
Storage Services é um portfólio de recursos de armazenamento escaláveis e elásticos projetados para o tratamento de OpEx5 que permite aos clientes
remover a complexidade e os riscos com serviços de armazenamento flexíveis que possibilitam uma verdadeira estratégia de nuvem híbrida. O APEX
Data Storage Services conta com o respaldo da infraestrutura de armazenamento confiável de propriedade da 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

•

Implementação até 86% mais rápida7

•

Reduz os custos de provisionamento adicional de armazenamento em até 45%7
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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 de várias nuvens e baixa latência sem bloqueio do fornecedor

•

Permite o acesso a 2.900 provedores de serviços de nuvem/TI e 1.800 provedores de 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

Dell Technologies e Equinix – Melhores juntos
•

Recursos seguros de várias nuvens: Aproveite a conectividade inigualável de várias nuvens por meio do Equinix Fabric, sem bloqueio do
fornecedor ou taxas excessivas de saída.

•

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.

•

Implementações consistentes e previsíveis: entre logo em operação com implementações do APEX Data Storage Services totalmente
gerenciadas em data centers da Equinix.

•

Experiência simplificada: Preços previsíveis, projetados para tratamento de OpEx,4 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 evitação de riscos no gerenciamento do ciclo
de vida da infraestrutura.

•

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

Saiba mais sobre o
produto:
APEX Data Storage
Services e Equinix

1

Entre em contato com um
especialista da
Dell Technologies
Entre em contato com um
especialista da Equinix

Para ver a disponibilidade regional da implementação de colocação gerenciada pela Dell, acesse Dell.com/Access-APEX.
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"O impacto econômico total da Equinix", um estudo encomendado realizado pela Forrester Consulting em nome da Equinix, abril de 2019.
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Para obter mais detalhes, consulte: https://www.equinix.com/newsroom/press-releases/2021/06/equinix-sets-2030-global-climate-neutral-target
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