PRINCIPAIS MOTIVOS

Principais motivos: APEX Data
Storage Services na Equinix1
Máxima flexibilidade e escolha: Implemente recursos "as a
service" com facilidade onde eles fornecem o máximo de valor.
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1 | Alivie o fardo do gerenciamento do data center
Simplifique as operações e permita que sua equipe de TI se concentre em atividades de valor agregado, eliminando ciclos complexos de
previsão, aquisição, planejamento e migração de data center. Implemente e gerencie toda sua jornada "as a service" com poucos cliques por
meio do intuitivo APEX Console.

2 | Ponto único de contato e fatura da Dell Technologies
O APEX entrega o verdadeiro armazenamento "as a service", projetado para o tratamento de OpEx2 e implementado em data centers da
Equinix, tudo isso com uma fatura da Dell e transparência de taxa única sem taxas de excesso para uso sob demanda. Você também obtém o
benefício de um Gerente de sucesso do cliente designado para que não haja necessidade de gerenciar diversos relacionamentos. É um ganho
duplo.

3 | 	Utilize a conectividade híbrida e de várias nuvens sem bloqueio do
fornecedor
Conecte-se aos clientes, parceiros e ecossistemas que entregam o máximo de valor. A Equinix permite uma interconexão segura, definida por
software e de baixa latência da infraestrutura do APEX Data Storage Services para a nuvem de sua escolha, para que você possa aproveitar
os recursos de vários provedores de serviços em nuvem pública sem taxas excessivas de saída ou bloqueio do fornecedor.

4 | Alinhe as despesas com o uso real versus esperado
Evite grandes compras de CapEx e dores de cabeça associadas a cargas de trabalho imprevisíveis, pagando pela capacidade de
armazenamento, pelo desempenho e pelos serviços de colocação de que você precisa, quando você precisar. Obtenha até 70% de redução
nos custos de conectividade na nuvem3 com a Equinix e implementações até 86% mais rápidas4 com APEX Data Storage Services.

5 | Amplie seus negócios e expanda rapidamente para novas regiões
Liberte-se dos desafios tradicionais associados à expansão de negócios para novas regiões geográficas e às operações de TI que seguem.
Implemente recursos de armazenamento com facilidade onde eles agregarem o máximo de valor.

6 | Gerencie o valor de suas cargas de trabalho
A resiliência do aplicativo é tão boa quanto a infraestrutura subjacente. Os data centers da Equinix adotam princípios de projeto de "nenhum
ponto de falha único" para as instalações que dão suporte à sua infraestrutura de TI mais essencial, e o APEX Data Storage Services foi
projetado para 99,9999% de disponibilidade.5 A equipe operacional da Dell e da Equinix está disponível 24x7, para que você possa dormir
tranquilamente sabendo que sua resiliência geral de TI está nas melhores mãos.
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7 | Proteja seu ativo mais valioso: dados
Manter o controle de seus dados é um dos principais impulsionadores das implementações de nuvem privada. A segurança física também é
um princípio central dos serviços de colocação da Equinix. A utilização de uma instalação de colocação segura possuindo uma infraestrutura
dedicada permite que você mantenha o controle total sobre seus dados e saiba exatamente onde eles residem, ajudando você a atender aos
requisitos de localização, regulamentação, auditoria e conformidade de dados.

8 | Torne a sustentabilidade uma prioridade
Os data centers da Equinix adotam a sustentabilidade ambiental, com o objetivo de ser neutro em relação ao clima até 2030.6 A utilização do
recurso é otimizada de sistemas de controle adaptáveis para alimentar células e eficiência no uso de energia. A infraestrutura dos APEX Data
Storage Services está em conformidade com todos os requisitos regulamentares para compatibilidade eletromagnética, segurança do produto
e normas ambientais. Os dados de sistemas desativados são sanitizados, tornando todos os dados irrecuperáveis para erradicar os riscos. Os
sistemas devolvidos são reformulados ou reciclados para eliminar o lixo eletrônico e promover o uso sustentável e regenerativo de recursos.

9 | Crie uma solução econômica de DR híbrida
Aproveite a replicação nativa baseada em array do armazenamento no local para o APEX Data Storage Services na Equinix para recuperação
de desastres, sem a necessidade de criar novos data centers e infraestrutura. Use a computação sob demanda com o Equinix Metal (inclusive
opções de computação da Dell) ou a nuvem pública para testes e failover.

10 |	Escala global, tecnologias líderes e conhecimento especializado em TI
– todos dedicados ao seu sucesso
A Dell Technologies e a Equinix são provedores confiáveis de infraestrutura de TI e líderes claros. Recentemente, a Equinix foi nomeada
líder do setor global de colocação de data center e serviços de interconexão no Relatório IDC MartketScape de 2021,7 e a Dell Technologies
é a líder nº 1 do setor em armazenamento empresarial.8 Juntas, oferecemos a prevenção de riscos em implementações complexas de
infraestrutura.
Para obter mais informações sobre o APEX Data Storage Services, acesse Dell.com/APEX-Storage.
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1 Para ver a disponibilidade regional da implementação de colocação gerenciada pela Dell, acesse Dell.com/Access-APEX.
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O tratamento de OpEx está sujeito à análise e às políticas de contabilidade internas do cliente.
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"O Impacto Econômico Total da Equinix", um estudo encomendado realizado pela Forrester Consulting em nome da Equinix, abril de 2019.

Estudo de impacto econômico total projetado pela Forrester New Technology, 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 Data Storage Services, agregados e
combinados em uma organização composta, e respostas da pesquisa de mais 121 responsáveis pelas decisões de TI. Os resultados reais variam.
Relatório completo.
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Com base na disponibilidade de hardware em configurações comuns da plataforma interna. A disponibilidade real do hardware pode variar.
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https://www.equinix.com/newsroom/press-releases/2021/06/equinix-sets-2030-global-climate-neutral-target

IDC MarketScape: Worldwide Datacenter Colocation and Interconnection Services 2021 Vendor Assessment, de autoria de Courtney Munroe,
Doc nº US46746121, junho de 2021.
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IDC WW Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, publicação histórica do 4º trimestre de 2021, 10 de março de 2022. Classificação por
receita do fornecedor.
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