PRINCIPAIS MOTIVOS

Principais motivos para escolher o
APEX Data Storage Services
Um portfólio "as a service" de recursos de armazenamento
escaláveis e elásticos que permite que você se concentre nos
resultados, não na infraestrutura.
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1 | 	Elimine previsão e aquisição complexas e demoradas e ciclos de
migração

Evite ciclos de aquisição demorados e migrações complexas associados à atualização da infraestrutura de armazenamento de rotina.
Com upgrades de hardware não disruptivos e termos de contrato de fácil compreensão, o APEX Data Storage Services maximiza a sua
eficiência operacional, reduzindo os custos de planejamento e provisionamento em até 86%.1

2 | Evite o excesso e a falta de provisionamento
Tradicionalmente, as organizações tendem a provisionar um excesso de capacidade de armazenamento para evitar riscos. No entanto,
crescimento rápido ou requisitos de capacidade imprevisíveis também podem resultar em pouco provisionamento. Com o APEX Data
Storage Services, você simplesmente utiliza a capacidade em uma base "sob demanda". Isso elimina os custos de provisionamento em
excesso, reduzindo as despesas de armazenamento em até 45%.1

3 | 	Permita que a equipe de TI se concentre nas atividades de valor
agregado
Toda a infraestrutura é própria e mantida pela Dell Technologies, com níveis de serviço acordados para capacidade, desempenho e
disponibilidade. Tarefas administrativas e atividades de manutenção que por regra acompanham a propriedade da infraestrutura não são
mais de sua responsabilidade. Isso economiza até 50% no tempo da TI,1 permitindo que a TI se torne um provedor de serviços para sua
empresa.

4 | Otimize a infraestrutura com instalações seguras de colocação2
Com a opção de implementar o APEX Data Storage Services em uma instalação segura de colocação gerenciada pela Dell, você pode
eliminar as atividades de planejamento do data center, acelerar sua estratégia de nuvem híbrida, migrar rapidamente para novos mercados
e posicionar seus dados perto de seus aplicativos. Aproveite os recursos de vários provedores de serviços em nuvem pública sem taxas
excessivas de saída ou bloqueio do fornecedor.

5 | 	Faça o dimensionamento da capacidade para mais ou para menos
sem erros
Aumente a agilidade fazendo o dimensionamento para mais ou para menos a fim de responder de maneira dinâmica às necessidades dos
negócios. Com recursos elásticos, cargas de trabalho “flutuantes” e aumentos no uso da capacidade não são mais uma preocupação.
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6 | 	Gerencie sua jornada rumo ao "as a service" com facilidade, tudo em
um único lugar
Otimize o valor e a simplicidade com o console APEX Console da Dell Technologies, uma experiência unificada e sem erros para gerenciar
toda sua jornada "as a service". A interface simples e intuitiva permite a prestação ágil de serviços de TI ao reduzir a complexidade.

7 | 	Ajuda você a atender aos requisitos de localização, regulamentações e
auditoria de dados
As soluções do APEX abordam muitos dos desafios que você pode enfrentar com a nuvem pública, como preocupações com segurança,
conformidade e disponibilidade. O APEX Data Storage Services foi projetado com 99,9999% de disponibilidade,3 permitindo que você entregue
mais valor para sua organização enquanto mantém o controle total sobre seus dados.

8 | Projetado para o tratamento de OpEx4
O APEX Data Storage Services permitem a transição de 100% do CapEx relacionado ao armazenamento para OpEx,1 permitindo que você
mova ativos fora do balanço patrimonial e evite grandes gastos de capital geralmente associados às compras tradicionais de infraestrutura.
Você obtém os benefícios da implementação no local ou de colocação com um modelo de consumo tipo nuvem.

9 | Inicie as operações em apenas 14 dias5
O APEX Data Storage Services proporciona tempos de retorno rápidos para a implementação da capacidade de armazenamento. A Dell
Technologies deixará você com tudo pronto em até 14 dias com um processo de aquisição sem atrito.

10 | Experimente a transparência com tarifa única e sem taxas adicionais
Com o APEX Data Storage Services, você paga a mesma taxa pela capacidade básica e pelo uso sob demanda. Você só pagará pelo que usar
acima da capacidade básica, sem penalidades pela flexibilidade da utilização sob demanda. Isso permite que você alinhe as despesas com o
uso real em relação ao esperado.
Para obter mais informações sobre o APEX Data Storage Services, acesse Dell.com/APEX-Storage.
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Saiba mais sobre o
APEX Data
Storage Services]

Entre em contato com um
especialista da
Dell Technologies

Veja mais
recursos

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
Para ver a disponibilidade regional da implementação de colocação gerenciada pela Dell, acesse Dell.com/Access-APEX.
3
Com base na disponibilidade de hardware em configurações comuns de plataforma subjacente. A disponibilidade real do hardware pode
variar.
4
O tratamento OpEx está sujeito à análise e às políticas de contabilidade internas do cliente.
5
Tempo de implementação (TTV) medido entre a aceitação e a ativação do pedido. Sujeito à aprovação de crédito, à qualificação
do local e à aceitação dos termos do APEX pelas partes necessárias, que devem ser concluídas antes da realização do pedido, e à
participação no planejamento do pré-pedido. Disponibilidade do produto, envio internacional, 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.
1
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