
Säkerställer max tillgänglighet med en enda kontaktpunkt för 
både hårdvara och mjukvara. Innehåller Secure Remote Services 
(SRS) för call-home och proaktiv tvåvägs fjärranslutning för 
fjärrövervakning, diagnostik och reparation.

Frigör dina IT-resurser 
att fokusera på 

tillväxtinitiativ med 
support för dina integrerade 
VxRail-system, som vSAN, 

vSphere och VxRail HCI 
System Software.

Över 1 800  
VMware-certifierade 

supportproffs från 
Dell EMC

Över 3 750 
kombinerade VMware-

certifieringar

Öka effektiviteten med 
heltäckande global 

24x7-support via 
webben, chatt, telefon 
eller återuppringning.

Dell EMC VxRail och 
VMware supportteamen 

är placerade 
tillsammans och 

samarbetar för att hjälpa 
till att snabbt åtgärda 

problem om de dyker upp.

Automatisering och orkestrering

Livscykelhantering

RESTful API:er

Konfigurationsportal

Validera, orkestrera och automatisera självdistribution för bästa 
effektivitet.

• Ger större kontroll över distributionsprocessen, speciellt för de 
som har många platser

• Distribuera efter ditt schema 

Nodbildhantering

Bildnoder eller kluster till en standardversion.

• Avbilda om eller omdistribuera noder för användning i andra 
kluster och uppfylla expansionsbehov

• Nedgradera en ny nod så den kan läggas till i ett befintligt kluster 
som kör en äldre version 

Intelligent livscykelhantering identifierar optimalt läge och 
uppdaterar kluster med förvaliderad, förtestad mjukvara och 
fast programvara.

• Planera: Schemalägg och kör uppgraderingshälsokontroller före 
uppgraderingar för att säkerställa att kluster är i färdigt läge för 
nästa uppgradering eller korrigeringsfil 

• Utför: Automatisera enklicks helstackspatching och uppdatering 
i förinställda sekvenser

• Upprätthåll: Registrera alla komponentändringar från ett validerat 
läge till nästa med överensstämmelserapportering

Elektronisk kompatibilitetsmatris

Överensstämmelsevalidering av alla möjliga konfigurations- och 
uppgraderingsvägar.

• Gör att kunder kan välja det kontinuerligt validerade läget som 
bäst optimerar varje kluster för sina respektive arbetsbelastning

• Identifierar alla komponenter som krävs för att smidigt kringgå 
versioner och korrigeringsfiler

Ekosystemkopplingar

Integrera mjukvara och hårdvara för att aktivera tjänster som LCM, 
diagnostisk automatisering och orkestrering för hela stacken. 

• Integrera infrastrukturkomponenter som vSAN, vSphere, fysiska 
servrar och nätverk tätt

• Ansluter till tredje parts infrastrukturkomponenter inklusive 
NIC:ar och GPU:er

• VxRail-integrering med SmartFabric Services automatiserar 
konfiguration och hantering av VxRail-kluster

*Informationsdokument från IDC Business Value sponsrat av Dell Technologies och Intel, ”The Business Value of Dell EMC VxRail and 
VMware Cloud Foundation on Dell EMC VxRail” från december 2020. Faktiska resultat varierar.

Dell VxRail HCI System Software

Dell VxRail HCI System Software

Automatisera

68 % 
effektivare IT-

infrastrukturteam*

De flesta känner till att en hyperkonvergerad infrastruktur (HCI) förbättrar effektiviteten, ökar skalbarhet och sänker kostnader.

Förstärk dessa fördelar genom att ge användare av HCI …

VxRail-FÖRDELEN
VxRail nyckelfärdiga upplevelse börjar med helstacksintegrering av mjukvaru- 

och hårdvaru-kontroll och synlighet från topp till botten som ger en konsekvent 
djupt integrerad VMware-miljö.

 Konsekvent drift 
med inbyggd integrering

Välbekanta 
hanteringsverktyg

 Integrerad  
livscykelhantering (LCM)

 API:er för att 
kunna utöka

INTEGRERAD HCI SYSTEMMJUKVARA
Vår integrerade mjukvara utökar VMwares inbyggda funktioner och ger en smidig, automatiserad driftupplevelse 

som håller din infrastruktur i kontinuerligt validerat läge så att dina arbetsbelastningar körs kontinuerligt.

AI och maskininlärning analyserar läget för alla kluster i din miljö för 
att hjälpa dig vässa prestanda och förbättra systemtillgänglighet. 

• Optimera IT-driften och förutse tillväxtkrav med prediktiv analys, 
hälsokontroller och åtgärder

• Förenkla uppgraderingsprocessen genom att analysera läget för 
alla kluster, rekommendera och förbered enskilda uppgraderingar

• Fastställ automatiskt optimala komponentuppgraderingar

• Intelligent LCM-drift av flera kluster för kunder som har många 
eller geografiskt spridda kluster

Centraliserad hantering och support

VxRail Manager AIOps molnbaserad hantering

VxRail Manager, som integrerar med VMware vCenter, fungerar 
som centralt kontrollplan och automatiseringsverktyg för effektiv 
VxRail klusterdrift vilket minskar komplexiteten och hjälper dig:

• Distribuera, hantera, uppgradera, patcha och lägg till/ta bort noder 
för ett kluster

• Diagnostisera enkelt med fysiska vyer av varje nod, ända ner på 
komponentnivå

• Tillgång till supportinformation och verktyg som kunskapsbasartiklar 
och proaktiva Secure Remote Services

Innovera

92 % 
färre oplanerade  

driftavbrott* 

Skynda på

 114 % 
mer nyutveckling 

av program varje år*

VxRail sträcker sig än längre och erbjuder mer starkt differentierade funktioner och fördelar 
baserade på egna VxRail HCI System Software. Denna unika kombination automatiserar 
distribution, ger helstacks livscykelhantering och underlättar integreringspunkter 

nedströms vilket skapar en bättre helhetsupplevelse med VxRail som grund.

dell.com/vxrail

Visa vår video om VxRail HCI System Software

Läs våra bloggar

Kommer snart: VxRail Manager

Konfiguration och distribution

Kontinuerligt  
validerade lägen

Elektronisk 
kompatibilitets- 

matris

RESTful 
API

Livscykelhantering

AIOps 
molnbaserad 

hantering

Ekosystem-
kopplingar

VxRail  
Manager

Secure  
Remote  
Services

Nodbild- 
hantering

Konfigurations- 
portal

Bygg och driv din infrastruktur i molnlik skala och flexibilitet 
samtidigt som du effektiviserar din IT-miljö och dina processer.

• Utnyttja hela kraften i automatiserings- och orkestreringstjänster 
i hela ditt datacenter

• förenkla automatisering för Windows och VMware vSphere med 
webbläsare som stöds eller bekanta CLI:er 

    Secure Remote Services

https://www.dell.com/vxrail
https://www.delltechnologies.com/en-us/converged-infrastructure/vxrail/index.htm#video-overlay=6129744817001
https://infohub.delltechnologies.com/t/blogs-26/
https://www.dellemc.com/resources/en-us/asset/infographic/products/converged-infrastructure/dell-emc-vxrail-hci-system-software-vxrail-manager-infographic.pdf

