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Amplie o seu portfólio de produtos
“as a Service” e gere novos fluxos de receita

Introdução a soluções,
plataformas e infraestrutura
“as a Service” que proporcionam as experiências
simplificadas de nuvem
que os clientes desejam.
O Dell APEX é uma nova e atrativa maneira de
oferecer uma experiência simplificada de nuvem, que
facilita a transformação digital para seus clientes e, ao
mesmo tempo, aproveita todo o potencial dos novos
fluxos de receita recorrentes para seus negócios.

Nosso portfólio de ofertas de infraestrutura
“as a Service” de classe mundial foi projetado
especificamente para facilitar a rotina
de trabalho – para você e seus clientes.
O Dell APEX ajuda seus clientes a aproveitar
experiências simplificadas de nuvem onde quer
que os aplicativos e dados residam, oferecendo
a flexibilidade, a facilidade e a experiência dos
modelos de nuvem e “as a Service”.
Agora você pode simplificar o gerenciamento
de TI, agilizar os resultados de negócios
e fornecer serviços aprimorados e de valor
agregado que permitem a inovação do cliente.
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Simplificado. Ágil. Avançado.
Ofereça serviços de TI simplificados, ágeis e aprimorados que combinam seu conhecimento especializado
de valor agregado com o portfólio de soluções de classe mundial da indiscutível líder de mercado em
infraestrutura1 — para proporcionar todo o potencial do modelo “as a Service” a seus clientes.
Com o Dell APEX, você pode oferecer experiências simplificadas de nuvem com provisionamento rápido,
passando rapidamente para as especificações, a implementação e o dimensionamento dinâmico de soluções
à medida que as necessidades do cliente mudam. Essa maior agilidade e escalabilidade instantânea resulta em
menor tempo de entrega para você e menor time-to-value para seus clientes.
Você pode ajudar os clientes a associar os gastos de TI ao uso previsto e aos objetivos dos negócios, além de
aprimorar as soluções Dell APEX com seus próprios serviços especializados para oferecer resultados ainda melhores.

Simplifique

Agilize

Aprimore

O Dell APEX faz parte da
promessa Nada nos Impede, que
fizemos aos nossos parceiros
Parceiros como você são essenciais
para cumprir nossa visão de modelo “as
a Service”, e o Dell APEX é a oportunidade
de se concentrar na oferta de serviços
especializados para seus clientes.
Quando trabalhamos juntos, podemos
ter ainda mais sucesso. Seus negócios
são essenciais aos nossos, pois sabemos
que você tem o conhecimento especializado
e o alcance para nos ajudar a agilizar as
vendas e aumentar a adesão dos clientes
a uma ampla variedade de infraestrutura,
software e soluções da Dell Technologies.
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Nítidos benefícios
de negócios para
você e seus clientes
Ofereça soluções simples, consistentes
e ágeis, além de promover seus
próprios recursos especializados
de valor agregado em um portfólio
comprovado de tecnologias de
infraestrutura líderes do setor –
tudo disponível “as a Service”.

Use o Dell APEX para:

Simplifique a maneira
como seus clientes
consomem tecnologia

Aproveitar todo
o potencial dos novos
fluxos de receita
recorrente

Aproveitar incentivos
e benefícios financeiros
em todos as ofertas
Dell APEX

Dimensione verticalmente
os ambientes dos clientes
quando necessário
e reduza o provisionamento
excessivo, o que pode
reduzir as emissões
e o uso de recursos

Simplificar seu
portfólio “as a Service”
e proporcionar uma
experiência simplificada

Ajudar os clientes
a correlacionar os
gastos da TI ao uso
de previsões para obter
resultados de negócios
confiáveis

Aproveitar a TI flexível
para dimensionar soluções
com rapidez para atender
à demanda do mercado

Diferenciar sua oferta
concentrando-se em
serviços de maior
valor que impulsionam
a lucratividade
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Escolha seu caminho para o mercado
Você pode se beneficiar com três possíveis dinâmicas de venda das ofertas Dell APEX:

Revenda

Host

Indicação

Um parceiro revende uma oferta
Dell APEX a um cliente, com
implementação no local do cliente,
instalação de colocação2 gerenciada
pela Dell ou instalação de colocação
coordenada pelo cliente/parceiro.

O parceiro faz a assinatura de
uma solução Dell APEX, com o
equipamento instalado em seu
data center ou em um ambiente
de colocação, que ele operará e
gerenciará em nome de um cliente.

O parceiro colabora conosco para
indicar um lead do Dell APEX
e o atendemos diretamente.

Amplie o alcance da equipe de
vendas da Dell Technologies

Cria soluções adjacentes com
provedores de colocação

 Função de consultoria para que os
parceiros indiquem oportunidades

Acesse novos
mercados e clientes
potenciais da rede

 Integra-se à sua própria tecnologia
para fornecer uma oferta
de serviço exclusiva





Aprimore seus
próprios serviços
especializados

Hospeda
e gerencia
nuvens privadas



Um caminho simples para
o mercado do segmento
“as a Service”
Os parceiros também podem
se qualificar para o status
Partner of Record3
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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 as
experiências simplificadas de nuvem que seus clientes desejam:

Soluções 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.

Saiba mais sobre o portfólio

Aproveite os benefícios do programa de parceria dedicado
Promova o portfólio do Dell APEX para os clientes e aproveite as recompensas
de incentivos e benefícios financeiros para sua própria empresa.
Acesse o Guia do programa de parceria para conferir o que está disponível para você.
Acesse o Centro de geração de demanda do parceiro para saber mais e explorar todos os recursos disponíveis.
1

A Dell Technologies é a nº 1 em infraestrutura, IDC Quarterly Converged Systems Tracker, 2º trimestre de 2022, 15 de setembro de 2022, Receita do fornecedor

2

A implementação de colocação gerenciada pela Dell não está disponível com a opção de gerenciamento feito pelo cliente. Para ver a disponibilidade regional da implementação de colocação gerenciada
pela Dell, acesse https://www.dell.com/en-us/lp/access-apex

3

A receita do CCV por indicação do Dell APEX Cloud Services é elegível para o status POR por meio dos programas Power Up ou Storage Partner of Record (POR) Incumbency
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