RESUMO DA SOLUÇÃO

APEX Data Storage Services
Concentre-se nos resultados, não na infraestrutura
Gerenciando o complexo ambiente corporativo e de TI atual

Simplicidade
• Elimine ciclos de previsão,
aquisição e migração
• Permita que a equipe de TI se
concentre nas atividades com
valor agregado
• Gerencie toda sua jornada de "as
a service" a partir de um único
console

Agilidade
• Ofereça recursos aos clientes
conforme o necessário
• Ajuste a capacidade para mais/
menos com perfeição
• Alinhe as despesas com o uso
real versus previsto

Controle
• Ajuda você a atender aos
requisitos de localização,
regulamentações e auditoria de
dados
• Habilite a estratégia de consumo
na nuvem ou de nuvem híbrida
• Transforme-se em um provedor
de serviços para sua organização
"Até 2024, mais de 50% da capacidade de
armazenamento recém-implementada será vendida
em um modelo de 'as a service' ou baseado em
assinatura, de um patamar de menos de 15% em
2020."3
– Gartner

© 2022 Dell Inc. ou suas subsidiárias.

Se você for como a maioria das empresas de TI, deve ter enfrentado desafios com excesso ou
falta de provisionamento e restrições de orçamento de capital. Combine isso a longos ciclos
de aquisição e à necessidade de migrações complexas e poderá ter como resultado grandes
dificuldades para gerenciar seus requisitos de armazenamento. O ambiente corporativo e
econômico geral é difícil de prever, e isso faz com que aumentar a agilidade do departamento de
TI seja ainda mais importante. Se você estiver com dificuldades para prever seus requisitos de
carga de trabalho, fazer um investimento antecipado em infraestrutura pode ser arriscado. Você
também pode estar lidando com recursos e habilidades limitados na equipe de TI, com iniciativas
de nuvem adicionando outra camada de complexidade. Por todos esses motivos, os líderes de TI
estão buscando uma experiência mais simples.
A mudança para o modelo "as a service"
Os modelos "as a service" estão cada vez mais atrativos como uma forma de alcançar
simplicidade, reduzir despesas e alinhar objetivos organizacionais. Escolha, flexibilidade e a
possibilidade de tratar a capacidade de armazenamento como uma despesa operacional (OpEx)
são todos motivos pelos quais prevê-se que a implementação de modelos de "as a service"
aumente muito nos próximos anos. O armazenamento "as a service" deve ser levado em
consideração por qualquer organização de TI que tenha a necessidade de otimizar seu ambiente
de armazenamento de dados, atender às demandas em constante mudança e se concentrar na
geração de resultados alinhados aos objetivos de negócios.
Solução: APEX Data Storage Services
O APEX Data Storage Services é um portfólio de "as a service" de recursos de armazenamento
escaláveis e elásticos projetados para tratamento de OpEx.1
Essa oferta assegura uma redução de até 86% nos custos de planejamento e provisionamento2,
eliminando ciclos complexos de aquisição e migração. Você pode gerenciar sua experiência de
"as a service" com facilidade em uma única interface: o APEX Console. Aumente e diminua a
capacidade para responder dinamicamente aos requisitos de clientes e das cargas de trabalho
e pague apenas pelo que você usar com uma tarifa única sem taxas adicionais. Além disso,
você terá acesso a um gerente de sucesso do cliente designado, que atuará como um consultor
confiável e principal ponto de contato desde o primeiro dia.
Implemente recursos "as a service" onde eles fornecem o máximo de valor
Com a opção de implementar o APEX Data Storage Services em uma instalação segura de
colocação gerenciada pela Dell3, você pode eliminar as atividades de planejamento do data
center, acelerar sua estratégia de nuvem híbrida, migrar de maneira rápida para novos mercados
e colocar seus dados perto de seus aplicativos.
As instalações de colocação gerenciadas pela Dell permitem uma interconexão segura e definida
por software da infraestrutura do APEX Data Storage Services para qualquer uma de suas
nuvens, para que você possa desfrutar dos recursos de vários provedores de serviços em nuvem
pública sem taxas de bloqueio ou saída do fornecedor.

Você tem a opção de aumentar a capacidade básica a qualquer momento
durante o período de vigência e receber um desconto na tarifa geral
sem nenhum impacto na duração. Isso permite que você dimensione
perfeitamente a capacidade para mais ou para menos e responda de
maneira dinâmica às alterações nos requisitos de carga de trabalho
para um retorno sobre o investimento de até 129%.4 E sempre que
você solicitar ou adicionar serviços, sua infraestrutura será totalmente
implementada em apenas 14 dias.5

Simplicidade: Remova a complexidade para fornecer mais valor à
sua organização
O APEX Data Storage Services simplifica o processo de compra,
implementação e manutenção da infraestrutura. É tão fácil quanto
selecionar esses cinco parâmetros de serviço.
• Local: Data center do cliente ou instalação de colocação gerenciada
pela Dell
• Serviço de dados: Armazenamento em arquivo ou em bloco
• Nível de desempenho: Três níveis a serem escolhidos com base em
IOPS/throughput
• Capacidade básica: Quantidade mínima de capacidade comprometida,
com opções a partir de 50 TB
• Período: Escolha entre um ou três anos
A experiência de "as a service" é totalmente gerenciada pelo APEX
Console da Dell Technologies, uma ferramenta simples e intuitiva que
pode ser usada para detectar e solicitar serviços, implementar cargas de
trabalho, monitorar o ambiente e analisar a utilização da capacidade e a
atividade de faturamento. O console também permite que o administrador
de uma organização integre partes interessadas e controle o acesso e
os privilégios individuais. Depois de fazer um pedido, você pode usar o
console para analisar os requisitos do local a fim de garantir uma entrega
tranquila e uma implementação sem erros. Os níveis de serviço são
projetados para impulsionar os resultados de que você precisa. Toda
a infraestrutura é de propriedade e mantida pela Dell Technologies,
liberando sua organização de TI para que foquem em mais atividades de
valor agregado e gastar menos tempo em tarefas administrativas e de
manutenção rotineiras.
Agilidade: Gerencie a imprevisibilidade respondendo de maneira
dinâmica às necessidades mutáveis dos negócios
Com o APEX Data Storage Services, você pode alinhar as despesas com
o uso real contra o esperado, tudo por uma taxa única sem cobrança
adicional pela utilização da capacidade acima do compromisso básico.
Elimine os custos de provisionamento em excesso, diminuindo os custos
de armazenamento em até 45%.2

Saiba mais sobre o APEX
Data Storage Services

BUFFER
ARMAZENAMENTO
UTILIZADO

TB
USO SOB DEMANDA

AUMENTE A CAPACIDADE BÁSICA A QUALQUER
MOMENTO DURANTE A EXPANSÃO

CAPACIDADE BÁSICA

Tempo
Durante a desativação, todos os dispositivos de dados e memória
desativados são limpos de maneira certificada, deixando as informações
irrecuperáveis para ajudar a permitir a segurança de dados e a
conformidade com normas. Os sistemas devolvidos são recondicionados
para revenda ou reciclados de modo responsável para eliminar o lixo
eletrônico e promover o uso regenerativo contínuo de recursos.
Controle: Reduza os riscos com serviços de armazenamento
flexíveis que possibilitam uma estratégia de nuvem híbrida
verdadeira
Com a confiável infraestrutura empresarial da Dell Technologies, você
tem controle total sobre seus dados. A proximidade física dos dados
e aplicações otimiza cargas de trabalho e garante o recebimento de
níveis altos de maneira consistente de escalabilidade e desempenho.
O APEX Data Storage Services foi projetado para ter 99,9999% de
disponibilidade,6 com upgrades de hardware não disruptivas e sem tempo
de inatividade planejado. O armazenamento de dados no local também
ajuda você a atender aos requisitos de localização, regulamentação e de
auditoria de dados.
Você mantém o controle operacional de suas cargas de trabalho
e aplicações enquanto a Dell Technologies, provedora nº 1 de
armazenamento empresarial7, gerencia e mantém a infraestrutura no
local. O resultado é uma experiência semelhante à de nuvem com preço
previsível e fácil de entender, sem taxas de saída ou problemas de
latência.
Maximize sua eficiência operacional, aumente a agilidade e gere mais
valor para sua empresa com o APEX Data Storage Services da Dell
Technologies.

Entre em contato com um
especialista da Dell Technologies

O tratamento OpEx está sujeito à análise e às políticas de contabilidade internas do cliente.
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. Leia o relatório completo aqui.
3
Para ver a disponibilidade regional da implementação de colocação gerenciada pela Dell, acesse Dell.com/Access-APEX.
4
Gartner: Market Guide for Consumption-Based Pricing for Data Center Infrastructure, Daniel Bowers, et al., 1º de março de 2021.
5
Tempo de implementação (TTV) medido entre a aceitação e a ativação do pedido. Sujeito à aprovação de crédito, aceitação dos termos do APEX pelas
partes necessárias e à qualificação do local, que deve ser concluída antes da realização do pedido, e à participação do cliente no planejamento de pré-pedido.
A disponibilidade do produto, o envio para outro país, feriados e outros fatores podem afetar o tempo de implementação. Não vale para a implementação de
colocação gerenciada pela Dell. Para ver os objetivos de time-to-value e a disponibilidade da oferta regional, acesse Dell.com/Access-APEX.
6
Com base na disponibilidade de hardware em configurações comuns de plataforma subjacente. A disponibilidade real do hardware pode variar.
7
IDC WW Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, publicação histórica do 4º trimestre de 2021, quinta-feira, 10 de março de 2022. Classificação por
receita do fornecedor.
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