
Dell APEX Data Storage Services File

Com base na melhor tecnologia NAS de scale-out

Benefícios4

A Dell Technologies é um parceiro de con�ança e o principal fornecedor de sistemas de armazenamento empresarial em todo o 
mundo.1 E agora, com a �exibilidade de implementar seu armazenamento em arquivo por meio de um modelo "as a service", você 
pode estar seguro de que seus dados não estruturados serão armazenados, gerenciados, guardados, protegidos e analisados com 
e�ciência, liberando tempo para que você se concentre em maximizar o valor de seus dados.

Dê conta de uma ampla variedade de 
tipos de dados e diversas cargas de 
trabalho com recursos concomitantes 
integrados de vários protocolos à sua 
disposição, como NFS, PME, HDFS, 
Amazon S3, HTTP e FTP.

Qualquer dado, 
em qualquer lugar

Reduza os custos com 
posicionamento de armazenamento 
automatizado com base em regras 
de negócios e inteligência integrada.

Posicionamento 
de dados otimizado 
nos custos

Reduza os riscos com sistemas 
altamente resilientes que oferecem 
compatibilidade perfeita com 
soluções comprovadas de 
recuperação de desastres e backup 
de nível empresarial, juntamente com 
opções de proteção local e remota.

Proteção de 
dados empresarial

Integre-se sem erros a fornecedores 
líderes, como Pivotal, Cloudera, 
Hortonworks e Splunk, para 
impulsionar cargas de trabalho em 
inteligência arti�cial, aprendizado de 
máquina e aprendizagem profunda 
com lógica analítica no local.

Integração 
de Big Data

A prontidão do multicloud em 
colaboração com os parceiros de 
colocação do data center2 permite 
a conectividade com os clientes, 
parceiros e ecossistemas que agregam 
o máximo de valor sem que você �que 
dependente de um único fornecedor.

Flexibilidade 
do multicloud

Proteja sua empresa com a 
criptogra�a de dados em repouso 
(D@RE) por meio de unidades com 
criptogra�a automática, controle 
de acesso baseado em função, 
autenticação usando LDAP/AD, zonas 
de acesso, auditoria de �le system, 
criptogra�a SMB3 e criptogra�a 
de dados transparente do HDFS.

Opções robustas 
de segurança

Toda a infraestrutura do Dell APEX 
Data Storage Services foi projetada 
com 99,9999% de disponibilidade 
e inclui upgrades de hardware não 
disruptivos.3

Alta 
disponibilidade

A compatibilidade com S3 expande os 
casos de uso de armazenamento para 
incluir o desenvolvimento nativo na 
nuvem sem a necessidade de copiar 
dados.

Habilitado 
para objeto

45% 
de redução nos custos 
de provisionamento 
excessivo

86% 
de economia no 
planejamento e no 
provisionamento

50% 
de economia de 
tempo para as 
equipes de TI

129% 
de ROI projetado

1 IDC WW Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, publicação histórica do 2º trimestre de 2022 em 8 de setembro de 2022. Classi�cação por 
receita do fornecedor.
2 A implementação de colocação gerenciada pela Dell não está disponível em assinaturas com gerenciamento feito pelo cliente. Para ver a disponibilidade 
regional da implementação de colocação gerenciada pela Dell, acesse www.Dell.com/Access-APEX
3 Com base na disponibilidade de hardware em con�gurações comuns da plataforma subjacente. A disponibilidade real do hardware pode variar.
4 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
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Saiba mais em Dell.com/APEX-Storage

https://www.dell.com/pt-br/dt/apex/storage/data-storage-services/index.htm
https://www.dell.com/pt-br/lp/access-apex
https://www.delltechnologies.com/asset/pt-br/solutions/apex/industry-market/forrester-tei-dell-technologies-apex-data-storage-services.pdf

