PRINCIPAIS MOTIVOS

Principais motivos para escolher
o APEX da Dell Technologies

10

Experiências na nuvem simplificadas que proporcionam mais agilidade e controle

1 | Concentre-se nos resultados, não na infraestrutura, removendo a complexidade
O APEX proporciona uma experiência de nuvem simplificada que permite se concentrar mais na apresentação de resultados e menos
no gerenciamento da infraestrutura. Sempre que você quiser implementar – e de qualquer modo que escolha consumir – a inovação da
Dell Technologies que você conhece e na qual confia, nós eliminamos a complexidade indesejada, além das ineficiências e dos custos desnecessários
que a acompanham. Ao poupar mais tempo e trabalho das suas equipes de TI, sua organização poderá priorizar iniciativas estratégicas que agregam
um valor duradouro.

2 | Consuma dentro ou adjacente à nuvem pública ou o modelo "as a service" no local
O APEX permite que você consuma as inovações "as a service" da Dell Technologies de diversas maneiras e em muitos locais. Você
pode implementar serviços em nuvem no local em seus data centers distribuídos e fora dos ambientes de borda, em instalações de colocação
adjacentes a provedores de nuvem pública ou nativamente em uma nuvem pública. O APEX e seu portfólio estendido proporcionam mais opções
e flexibilidade no modo de implementar a tecnologia hoje em dia – oferecidas de um jeito que só a Dell Technologies e a comunidade de parceiros
consegue fazer.

3 | Provisione serviços rapidamente e faça o dimensionamento dos recursos
sob demanda
A experiência de nuvem do APEX dá às equipes de TI a capacidade de provisionar os serviços rapidamente e fazer o dimensionamento dos recursos
sob demanda. O APEX dá esses benefícios ao oferecer tecnologias "as a service" em qualquer lugar em que você precise, possibilitando que você
melhore o planejamento e o tempo de provisionamento até 86% mais rápido,1 acelere os cronogramas do projeto e se adapte com mais prontidão a
mudanças nas necessidades de negócios. Onde quer que o APEX seja implementado, você terá mais simplicidade, agilidade e controle em toda a sua
empresa de TI e ambiente multicloud com vários data centers e bordas.

4 | Migre cargas de trabalho e conecte dados com facilidade - evite a limitação
a apenas um fornecedor
O APEX permite que você migre livremente cargas de trabalho e conecte dados entre nuvens com mais consistência e sem limitação a apenas um
fornecedor. Usando um modelo de nuvem híbrida com uma camada de abstração, é possível migrar de modo transparente cargas de trabalho entre
nuvens públicas e privadas, evitando os custos de redefinir a arquitetura do aplicativo em até 90% por VM. 2 Ao implementar um método adjacente
à nuvem, é possível criar um repositório de dados comum que se conecta a todos os principais provedores de nuvem pública ao mesmo tempo,
possibilitando que você tenha menos preocupações com o centro de gravidade dos dados e reduza o volume de armazenamento.

5 | Escolha tecnologias avançadas para transformar sua empresa
Se a sua organização implementa uma estratégia multicloud, você precisa de funcionalidades avançadas. Muitos líderes de TI preferem escolher
tecnologia e serviços de ponta para conseguir uma vantagem diferenciada ao promover a transformação na organização. Não importa se você escolher
implementar de modo adjacente à nuvem pública ou um modelo "as a service" no local, organizações de todos os portes e setores do mundo inteiro
confiam nas inovações líderes do setor da Dell Technologies todos os dias, e essas inovações podem permitir que você simplifique as suas iniciativas
de inovação.
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6 | Tenha flexibilidade financeira com precificação transparente e pagamentos mensais
O APEX dá mais previsibilidade com precificação transparente e pagamentos distribuídos durante a vigência de modo que você pode preservar capital
e ficar com dinheiro 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. Esse método de pagamento por uso ideal não apenas reduz
ou elimina o tempo necessário para planejamento de capacidade, como também reduz drasticamente os custos do desperdício de provisionamento
excessivo em até 45%,1 dando mais flexibilidade financeira para aproveitar oportunidades de crescimento.

7 | Coloque os dados no lugar certo 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 APEX Cloud Services e APEX Custom
Solutions, baseados na infraestrutura da Dell Technologies, são dedicados ao seu uso exclusivo, seja no local no data center ou em instalações
com conexões de baixa latência a provedores de serviços em nuvem pública adjacentes, permitindo que você produza desempenho de alto nível
para suas cargas de trabalho prioritárias.

8 | Proteja-se contra ataques cibernéticos e ocorrências de tempo de inatividade
não planejado
Implementações de nuvem privada do APEX ajudam a dar a você mais controle sobre sua estratégia de segurança cibernética, bem como da
segurança física da infraestrutura de TI. As soluções de segurança cibernética permitem que você proteja seus dados mais essenciais contra o risco
crescente de ransomware isolando-os fisicamente em um cofre com air-gap lógico. Colocar você no controle da prontidão para a resiliência cibernética
ajuda proteger sua propriedade intelectual e manter os dados privados – tudo do seu jeito. Além disso, o APEX Data Storage Services aproveita a
infraestrutura da Dell Technologies desenvolvida para 99,9999% de disponibilidade3 a fim de dar proteção contra tempo de inatividade não planejado.

9 | Garanta que os dados fiquem em locais conhecidos para facilitar as obrigações
de conformidade
O APEX permite que você armazene dados em locais conhecidos para ajudar a facilitar as obrigações de conformidade para normas do setor
e do governo ou políticas internas. Essa governança pode ajudar você a evitar problemas que não cumpram requisitos de privacidade, localização
e soberania de dados, bem como as multas decorrentes. Ofertas do 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.

10 | Aproveite o modelo "as a service" hoje mesmo – o estilo do APEX
O APEX facilita ainda mais utilizar as inovações da Dell Technologies quando e onde você quiser, simplificando ou eliminando o gerenciamento
de infraestrutura. O APEX ajuda você a reagir rapidamente para conquistar novas oportunidades e garante que sua tecnologia fique em dia as
necessidades de negócios. Com o APEX, você está sempre em pleno controle, minimizando os riscos e maximizando o desempenho, tudo do seu jeito.
Leia mais sobre a experiência de nuvem do APEX e assista ao que ela pode fazer por você.
1

Estudo New Technology Projected Total Economic Impact™ da Forrester, 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, 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. Leia o relatório completo aqui.
2

Com base em uma pesquisa da Forrester sobre o Total Economic Impact™ do APEX Cloud Services, encomendada pelas Dell Technologies, VMware e Intel Corporation, julho de 2020.
Projeção estimada de 3 anos, com base em entrevistas com oito clientes que usam o APEX Hybrid Cloud, agregada e combinada em uma organização composta. Os resultados reais
podem variar. Leia o relatório completo aqui.
3

Com base na disponibilidade do hardware em configurações comuns da plataforma subjacente. A disponibilidade real do hardware pode variar.
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