Um snapshot de valor comercial da IDC patrocinado pela Dell Technologies e pela Intel

O valor comercial das soluções de
infraestrutura APEX da Dell Technologies
A pesquisa da IDC demonstra o valor de usar as soluções APEX da Dell Technologies, ou seja, soluções
hiperconvergentes de armazenamento e de proteção de dados como serviço da Dell Technologies,
que usam hardware Intel para executar e apoiar as operações de negócios. As participantes do estudo
relataram otimização dos custos de TI, liberação do tempo da equipe de TI e ganho de agilidade,
confiabilidade e desempenho.

PRINCIPAIS RESULTADOS

39%

34%

de redução nos
custos de operações
em 3 anos

de redução na
capacidade de
buffer necessária

33%

mais rapidez para preparar
a TI para a expansão dos
negócios

DEPOIMENTO DO CLIENTE:

O mais importante com o APEX da Dell Technologies para armazenamento é que podemos usar o
que precisamos em vez de consumir recursos em excesso e gastar dinheiro desnecessariamente,
como fazíamos antes.

Custo dos benefícios das operações
CUSTO DAS OPERAÇÕES EM 3 ANOS POR 100 USUÁRIOS

Em custos de infraestrutura

$ 48.200
	Custo do tempo
da equipe de
infraestrutura
de TI

Redução de 39%

$ 9.100

$ 29.500

	Custo da
capacidade da
infraestrutura

Redução de 39%

na eficiência de equipes de
infraestrutura de TI

$ 5.600

53% menos tempo

$ 23.900

43% menos tempo

$ 39.200

Antes/sem o APEX da
Dell Technologies

Aumento de 38%

Com o APEX da
Dell Technologies

de desativação de hardware
de aplicação de patches

54% de aumento

na eficiência de help desk

Benefícios em termos de:
BENEFÍCIOS DO AGILITY

BENEFÍCIOS DO
DESENVOLVIMENTO

OPERAÇÕES DE NEGÓCIOS

60% mais rápido

11% de aumento

$ 7,66 milhões a mais

64% menos tempo da equipe

12% mais rapidez

88% menos

para implementar novos
recursos de TI
para implementar novos recursos
de TI
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na produtividade para agregar
mais valor aos negócios
no ciclo de vida útil do
desenvolvimento

de receita por organização ao ano

tempo de inatividade não
planejado
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