Inovação
integrada

Experiências simplificadas de nuvem
fornecidas “as a Service”
Aproveite a comprovada tecnologia e a sólida parceria com a indiscutível líder de
mercado em infraestrutura1 para expandir seu portfólio “as a Service” e aproveitar
todo o potencial dos novos fluxos de receita recorrente.

O que o Dell APEX permite fazer?

Permita que os clientes aproveitem
um portfólio de classe mundial
de infraestrutura, plataformas
e soluções “as a Service”

Melhore o time-to-value dos
clientes

Aumente seu
próprio potencial de
lucratividade

Reduza o ciclo
de vendas

Concentre-se na promoção de
serviços especializados de
maior valor

Facilite a experiência de
transformação digital
de seus clientes

Proporcione experiências
simplificadas de nuvem
que oferecem mais agilidade
e opções aos clientes,
conferindo à sua empresa
uma clara vantagem.

O Dell APEX proporciona experiências simplificadas de nuvem em nosso portfólio inovador, de
diversas formas e em mais lugares, aprimoradas por seus próprios serviços de valor agregado.

Simplifique
Simplifique seu portfólio “as a Service” e ofereça uma experiência simplificada

Custos previsíveis

Gerenciamento centralizado

Comércio sem atritos

Ajude os clientes a associar
os gastos de TI ao uso previsto
e aos objetivos dos negócios.

Visualize todas as assinaturas
e percepções sobre os clientes
em um só console e promova
o planejamento proativo.

Simplifique as decisões para
implementar a infraestrutura “as
a Service” e minimizar os riscos
operacionais.

Agilize
Reduza o tempo de entrega para você e o time-to-value para seus clientes

Escalabilidade instantânea

Mais agilidade

Reduza o ciclo de vendas

Especifique, implemente
e dimensione as soluções
com rapidez e dinamismo para
agregar valor imediato para
o cliente.

Ofereça e experimente
uma TI flexível e fornecida
“as a Service” na nuvem
pública e em ambientes locais.

Use ofertas padronizadas
para aproveitar as vantagens
de um processo rápido da
cotação ao pedido.

Aprimore
Ofereça serviços especializados e de valor agregado que aprimoram a experiência do cliente final

Diferenciação lucrativa

Melhores resultados
de negócios

Aproveite os benefícios
lucrativos do programa de
parceria para destacar-se da
concorrência.

Experiência ideal em conjunto

Crie seus próprios serviços
especializados e exclusivos
usando as soluções do
Dell APEX para oferecer
resultados ainda melhores.

Seu alcance e nossa liderança
em tecnologia são forças
multiplicadoras em nosso
crescimento comercial conjunto.

Recompensas
Dê à sua empresa uma clara vantagem
e aproveite as recompensas de
benefícios e incentivos lucrativos
nas ofertas Dell APEX.

Flexibilidade
Aproveite a flexibilidade para vender
da maneira como os clientes desejam
consumir, com base nas necessidades
específicas dos negócios.

Conheça as
vantagens do
Dell APEX para
sua empresa

Capacitação
Utilize o treinamento dedicado e os
programas existentes de “Partner
of Record”2 para aumentar suas
vantagens.

Diferenciação
Aproveite a possibilidade de criar
serviços de valor agregado usando as
ofertas Dell APEX que você apresenta.

Conheça as vantagens do Dell APEX

Conheça as vantagens do Dell APEX para sua empresa
Explore o portfólio multicloud combinado do Dell APEX, desde soluções de computação e armazenamento
avançado até soluções personalizadas e de proteção cibernética e de dados, a fim de proporcionar a experiência
simplificada de nuvem que seus clientes desejam:

Serviços de computação e de HCI

Serviços de armazenamento

Simplifique o multicloud fornecendo uma experiência
segura e consistente aos seus clientes em todos os
lugares, com recursos avançados e o desempenho de
que suas cargas de trabalho precisam.

Atenda às necessidades dinâmicas dos negócios de
seus clientes, remova a complexidade e reduza os
riscos com armazenamento “as a Service” escalável
e elástico.

Serviços de proteção cibernética e de dados

Soluções personalizadas

Ajude os clientes a fazer escolhas de tecnologia
mais inteligentes, que melhorarão os resultados
dos negócios e garantirão que a infraestrutura
e os dados permaneçam protegidos e seguros.

Crie ambientes personalizados sob demanda
usando nosso portfólio inovador e abrangente de
infraestrutura e serviços para atender a diversas
necessidades do cliente.

Dê o próximo passo
Facilite a experiência de transformação digital dos clientes ao fornecer soluções
simples, ágeis e aprimoradas, que trazem resultados reais — para todos.

Estou pronto!
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