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O poder transformador 
do APEX Data Storage 
Services 
Um portfólio de recursos de armazenamento 
escaláveis e elásticos "as a service” 
desenvolvido para tratamento de OpEx1

Concentre-se nos resultados, não na infraestrutura

Desafios do ambiente de armazenamento no local
• Crescimento de dados imprevisível
• Gastos desperdiçados associados ao provisionamento em excesso
• Tempo e custo dedicados às atividades administrativas

•  Obtenha supervisão completa de seus    
recursos de armazenamento

•  Liberte-se dos aborrecimentos do 
gerenciamento diário do armazenamento de 
dados

Mais de 120
tomadores das decisões de TI responsáveis pelo armazenamento foram 

entrevistados pela Forrester. Clientes tiveram ou gostariam de ter:

O APEX Data Storage Services pode 
melhorar os resultados do cliente 2 em uma faixa de até:

Redução do custo da infraestrutura de armazenamento local

Eficiência aprimorada dos profissionais de armazenamento 

Processos de aquisição e provisionamento de armazenamento aprimorados

50%
de economia do 

tempo de TI

%86
mais rapidez na 
implementação

%45
de redução dos custos 

de armazenamento

%129
de retorno sobre o 

investimento

O APEX Data Storage Services permite 
que os clientes evitem muitos dos desafios 
associados aos modelos tradicionais de 
armazenamento no local.

Simplicidade
Elimine a complexidade para agregar mais 

valor à sua organização

Agilidade
Gerencie a imprevisibilidade respondendo 

dinamicamente às necessidades dos 
negócios que mudam constantemente

Controle
Reduza os riscos com serviços de 

armazenamento flexíveis que proporcionam 
uma verdadeira estratégia de nuvem híbrida

Leia o estudo da Forrester

O APEX Data Storage Services simplifica o 
processo de armazenamento.

https://www.delltechnologies.com/pt-br/apex/data-storage-services.htm#pdf-overlay=//www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/apex/industry-market/forrester-tei-dell-technologies-apex-data-storage-services.pdf&accordion0

