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1  |  Aproveite a multicloud por padrão 

A visão da Dell para a multicloud é simples: conectar a inovação tecnológica com os ambientes locais e de nuvem pública, reunindo o melhor 
dos dois mundos. Com o Dell APEX, você obtém inovações avançadas e experiências de nuvem simplificadas, o que permite melhorar 
a agilidade operacional, manter um controle maior sobre os dados e desvendar o potencial total da multicloud, tudo por padrão.

2  |  Escolha as melhores tecnologias do setor para atingir resultados diferenciados
Geralmente, os líderes de TI optam por tecnologias de ponta para obter vantagem ao impulsionar a transformação. É por isso que muitas 
das atuais organizações estão migrando para as soluções multicloud a fim de ter acesso a serviços avançados de tecnologia de qualquer 
fornecedor, que possam ajudá-las a alcançar resultados diferenciados. O Dell APEX se baseia em inovações tecnológicas líderes do setor da 
Dell, que auxiliam diariamente organizações de todos os portes, em todos os setores e em todo o mundo. Isso permite que você cumpra mais 
rápido suas metas de inovação.

3  |  Unifique as operações entre ambientes para simplificar a transformação
O Dell APEX oferece uma experiência de nuvem verdadeiramente unificada, trazendo mais consistência e compatibilidade entre os ambientes 
de nuvem pública e privada. Você pode se beneficiar do software de armazenamento e proteção de dados da Dell disponível em nuvens 
públicas, do software de nuvem pública integrado à infraestrutura da Dell para otimizar o desenvolvimento de aplicativos modernos, de Hybrid 
Cloud Platforms que simplificam as operações e de nuvens privadas que proporcionam a conveniência das nuvens públicas. Como resultado, 
suas equipes de TI podem aproveitar as ferramentas e tecnologias da Dell que já estão usando. Isso permite que elas apliquem o próprio 
conhecimento especializado a mais ambientes e, ao mesmo tempo, ampliem o valor de seus investimentos.

4  |  Utilize a tecnologia da Dell em uma nuvem pública ou as a service no local
O Dell APEX permite que você utilize as a service as tecnologias inovadoras da Dell — de diversas maneiras e na maioria dos ambientes. 
Você pode implementar serviços do Dell APEX no local, ou seja, em seus data centers distribuídos e ambientes de borda, assim como em 
instalações de colocação adjacentes aos provedores de serviços em nuvem pública ou nativamente em uma nuvem pública. Os serviços para 
PCs podem ser implementados em escritórios ou em espaços de trabalho residenciais de qualquer lugar. O extenso portfólio do Dell APEX 
proporciona mais opções e flexibilidade para implementar a tecnologia agora, tudo de um modo que só a Dell Technologies e sua comunidade 
de parceiros conseguem oferecer.

5  |  Migre cargas de trabalho e conecte dados com facilidade, evitando a limitação   
 a apenas um fornecedor

O Dell APEX permite que você migre livremente cargas de trabalho e conecte dados entre nuvens, tudo com maior consistência e sem 
receios de restrição de fornecedor. Ao usar um modelo de nuvem híbrida com uma camada de abstração, você pode mover as cargas de 
trabalho de modo uniforme entre nuvens privadas e públicas sem incorrer em custos para reprojetar aplicativos, o que pode resultar em uma 
economia significativa. Com uma abordagem adjacente à nuvem, você pode criar um único armazenamento de dados comum que se conecta 
simultaneamente a todos os principais provedores de serviços em nuvem pública, o que possibilita superar as preocupações com o centro de 
gravidade dos dados e reduzir o espaço ocupado pelo armazenamento. 
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1  Com base em um estudo do ESG. “ESG Economic Validation: Understanding the Economic Benefits of Dell Technologies APEX.” 
Julho de 2022. Leia o relatório completo aqui.

2  Com base na disponibilidade de hardware em configurações comuns da plataforma subjacente. A disponibilidade real do 
hardware pode variar.
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6  |  Provisione serviços rapidamente e dimensione os recursos conforme precisar 
A experiência de nuvem do Dell APEX permite que as equipes de TI provisionem rapidamente os serviços e dimensionem os recursos com 
maior agilidade. O Dell APEX disponibiliza a tecnologia as a service onde quer que você precise, o que possibilita melhorar o planejamento e os 
tempos de provisionamento, acelerar os cronogramas dos projetos e se adaptar com mais prontidão à dinâmica das necessidades de negócios. 
Onde quer que o Dell APEX seja implementado, você terá mais simplicidade, agilidade e controle em toda a organização de TI e em todo o 
ambiente multicloud com vários data centers e várias bordas.

7  |  Garanta a flexibilidade financeira com custos transparentes e pagamentos mensais 
O Dell APEX aumenta a previsibilidade com custos transparentes e pagamentos distribuídos durante a vigência do contrato, o que permite 
preservar o capital e manter um caixa disponível para prioridades urgentes. Além disso, modelos de consumo com base em uso, disponíveis 
em todo o nosso portfólio de infraestrutura, ajudam a harmonizar os custos de modo mais preciso com o uso real. Essa abordagem ideal de 
pagamento por uso não apenas diminui ou elimina o tempo necessário para planejar a capacidade, como também reduz drasticamente em até 
42% os custos desperdiçados com o provisionamento excessivo,¹ dependendo da carga de trabalho, o que aumenta a flexibilidade financeira 
para você aproveitar as oportunidades de crescimento.

8  | Coloque os dados no lugar certo e na hora certa para ter a velocidade necessária 
Os dados são o combustível que propulsiona a transformação digital. Portanto, você quer que os dados mais essenciais e os aplicativos mais 
exigentes sejam implementados em tecnologias que consigam alcançar desempenho incomparável. Os serviços do Dell APEX baseados na 
infraestrutura da Dell Technologies são dedicados a seu uso exclusivo, seja no local de seu data center, seja em instalações de colocação com 
conexões de baixa latência aos provedores de serviços em nuvem pública adjacentes. Isso permite garantir um desempenho de nível máximo 
para as cargas de trabalho prioritárias.

9  | Proteja-se contra ataques cibernéticos e ocorrências de tempo de inatividade não   
 planejado

As implementações de nuvem privada do Dell APEX ajudam você a ter maior controle sobre a estratégia de segurança cibernética e sobre 
a segurança física da infraestrutura de TI. Os serviços de recuperação cibernética do Dell APEX ajudam a proteger os dados mais essenciais 
contra o risco crescente de ransomware, pois eles isolam fisicamente esses dados em um cofre digital seguro. Ao gerenciar a prontidão da 
resiliência cibernética, você assume o controle da proteção da propriedade intelectual e da manutenção da privacidade dos dados conforme 
seus próprios termos. Além disso, para o armazenamento em arquivo e bloco, o Dell APEX Data Storage Services utiliza a infraestrutura da 
Dell Technologies, que foi projetada para oferecer 99,9999% de disponibilidade² e garantir a proteção contra o tempo de inatividade inesperado.

10 | Garanta que os dados fiquem em locais conhecidos para facilitar as obrigações   
 de conformidade

O Dell APEX permite que você armazene dados em locais conhecidos, o que facilita o cumprimento de obrigações de conformidade com 
normas do setor e do governo ou políticas internas. Essa governança mais eficiente pode ajudar você a evitar problemas que não cumpram 
requisitos de privacidade, localização e soberania de dados, bem como as multas decorrentes. As ofertas do Dell APEX no local e adjacentes 
à nuvem dão a você custódia total de seus dados e tranquilidade por saber onde eles estão localizados durante o ciclo de vida.

Leia mais sobre a experiência de nuvem do Dell APEX e assista ao que ela pode fazer por você. 

https://www.delltechnologies.com/apex
https://www.delltechnologies.com/en-us/contactus.htm
https://www.delltechnologies.com/en-us/apex/resources/index.htm
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/apex/industry-market/esg-economic-validation-dell-apex.pdf
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/apex/briefs-summaries/apex-brochure.pdf
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/apex/customer-stories-case-studies/apex-pillars.mp4

