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1 | Helhetslösning 
Varför bara använda en enda leverantör för allt dataskydd? Dataförluster ökar med 66 % för organisationer som använder flera 

leverantörer av dataskydd jämfört med organisationer som använder en enda leverantör1. Dell har heltäckande programvara 

för dataskydd, målenheter, integrerade enheter och programvarudefinierade enheter som säkerställer att alla dina data och 

program, verksamhetskritiska och nya ökande arbetsbelastningar, skyddas. Dells dataskydd ger prestanda, kostnadseffektivitet, 

investeringsskydd och flexibel förbrukning tillsammans med ledande innovation i flera moln, VMware och cyberåterställning. 

 

2 | Beprövat  
I över ett decennium har kapaciteten hos Dells dataskydd prövats och det är idag grunden för det värde vi levererar till våra kunder. 

Vi hjälper till att säkerställa viktig säkerhetskopiering för dataskydd och återställning, katastrofåterställning, cyberåterställning och 

dataskydd i molnet. Det är flexibelt och uppfyller alla dina behov av dataskydd, från kant till kärna till moln, effektivt med mycket 

differentierad datareduktion för lägsta kostnad för dataskydd, prestanda för att klara snabb säkerhetskopiering och återställning 

av kritiska data utan att påverka programprestanda och skala (skala enormt!) för att klara exponentiell datatillväxt. 

 

3 | Och modernt 
Dataskyddslandskapet fortsätter förändras, drivet av nya tekniktrender som datavärde, programomvandling, distribuerade data 

och AI/ML som skapar annorlunda organisationskrav för framtiden. Dell tar hand om din säkerhetskopiering! Skydda dina data 

i offentliga moln, flera moln och hybridmoln. Skydda nästa generations arbetsbelastningar som Kubernetes-behållare och 

molninbyggda arbetsbelastningar, integrering med VMware Tanzu, RedHat, OpenShift och annat. Skydda och isolera viktiga 

data från utpressningsprogram och andra sofistikerade hot med oföränderlig datalagring och maskininlärning som kan 

identifiera misstänkta aktiviteter och återställa från kända ”bra” data. Och med tillgång till avancerade API:er för dataskydd kan 

du automatisera datahantering via tredje parts insticksprogram och verktyg som stöds av utvecklardrivna ekosystem. Resultatet 

är att Dells dataskydd kombinerar beprövad driftkapacitet med moderna innovationer som hjälper dig att överbrygga den 

kapacitet du behöver idag med de krav du ställer i morgon. 

 

4 | Programvarudefinierad innovation 
Oavsett om du är fokuserad på AIOps, DevOps, flera moln eller säkerhet – rätt programinnovationer hjälper dig att agera snabbare 

och göra mer med mindre. Det är därför vi hela tiden strävar efter nya innovationer och framsteg i vårt dataskydd, PowerProtect. 

Innovationer som mycket anpassningsbara programvaruarkitekturer, omfattande cybertålighet och ekosystemflexibilitet i flera moln. 

Faktum är att 85 % av ISG-teknikerna är programvarutekniker … som verkligen jobbar hårt2. Det handlar inte längre bara om 

kapacitet och prestanda. 
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Gör IT-utveckling möjlig med ständigt aktuellt dataskydd – det är syftet med programvara. Varför väljer kunderna vår beprövade och moderna 

dataskyddsportfölj? Läs vidare! 
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5 | Anpassningsbara programvaruarkitekturer 
Våra programvaruarkitekturer har integrerad intelligens. Inbyggd AI och automatisering. Anpassar sig efter dig och 

förändras. Programvara som kan skalas upp! Ännu mer dataskydd i skala. Starta smått och skala upp till 1,5 PB av 

användbar kapacitet i ett enda rack och samla resurser över >3EB logisk kapacitet!3 Öka prestanda och kapacitet 

oberoende – ”plug and play” när du behöver det. 

 

6 | Ledarskap för flera moln 
Skydda alla arbetsbelastningar i alla molnmiljöer, från virtuella maskiner och behållare till molninbyggda program och SaaS. 

Upp till 80 % mer kostnadseffektiva lösningar för molndataskydd än konkurrenterna4 visar tydligt ekonomin med att använda 

Dell Technologies för molndataskydd. Våra beprövade lösningar för dataskydd för flera moln gör att du kan stärka skydd och 

flexibilitet för dina kritiska arbetsbelastningar och data i offentliga moln, flera moln och hybridmoln vilket säkerställer att du 

snabbt kan återhämta dig från händelser som dataförlust, oplanerade driftavbrott eller cyberattacker. Oavsett om du använder 

AWS, Microsoft Azure, Google Cloud eller en kombination av leverantörer minskar vår teknik komplexiteten och mängden 

verktyg, skapar tillförlitliga säkerhetskopieringsprocesser och förbättrar resurseffektiviteten. Använd vårt dataskydd enkelt 

via molnmarknaden och SaaS-erbjudanden. 

 

7 | Oslagbart skydd mot utpressningsprogram och cyberattacker 
Cyberattacker är utformade för att förstöra, stjäla eller på annat sätt kompromettera värdefulla data – inklusive säkerhetskopior. 

Och den potentiella effekten av dessa attacker blir allt större: 67 % av globala IT-beslutsfattare är inte särskilt säkra på att alla 

affärskritiska data kan återställas i händelse av en skadlig cyberattack5 Att skydda ditt företag börjar med att skydda dina data. 

Dell Technologies erbjuder beprövat, modernt och intelligent skydd för att isolera viktiga data, identifiera misstänkt aktivitet och 

snabba upp dataåterställning så att du snabbt kan återuppta normal verksamhet. 

 

8 | Skapar lojalitet 
Det finns goda skäl till att 85 % av företagen i Fortune 100 är Dell Technologies dataskyddskunder6. Med Dells Future-Proof-

program behöver du inte oroa dig när du köper dataskydd. Vårt dataskydd berättigar till en treårig nöjdhetsgaranti, upp till 55:1 

dataskyddsdedupliceringsgaranti och mer. Dell erbjuder innovation för framtidens dataskydd genom att bygga vidare på de 

fördelar som gjort oss till nummer ett inom dataskyddsenheter och programvara7. Det kombinerat med en vision för morgondagen 

som säkerställer datasäkerhet och förnyar omvandling av företag. Denna kraftfulla kombination av beprövad, aktuell och en stor 

fördel för våra dataskyddskunder. Du drar nytta av en betrodd marknadsledares många års erfarenhet av att leverera värde 

genom beprövade lösningar – samt snabb utveckling och leverans av aktuella funktioner som krävs för framtiden – med Dells 

resurser och storlek. Du kan känna dig trygg med ditt beprövade och aktuella dataskydd från Dell Technologies. 

 
Noteringar: 
1. Baserat på undersökning utförd av Vanson Bourne på uppdrag av Dell Technologies, ”Global Data Protection Index 2021 Snapshot”, gjord februari–mars 2021. Resultaten bygger på totalt 1 000 IT-beslutsfattare världen 

över från både privata och offentliga organisationer med över 250 anställda. Rapport 
2. Baserat på interna analyser, mars 2022. 
3. Baserat på 65:1 typisk deduplicering. Jämfört med föregående generation. Baserat på Dell EMC:s interna tester och telemetridata från fältet. April 2021. De faktiska resultaten kan variera. 
4. Baserat på tredje parts analys på uppdrag av Dell Technologies ”Understanding the Economics of In-cloud Data Protection”, gjord september 2021. A Dell EMC Data Protection Solution Designed with Cost Optimization in Mind”. 

Resultaten bygger på en jämförelse mellan Dell EMC PowerProtect Data Manager med PowerProtect DDVE och fyra konkurrenter. 
5. Baserat på undersökning utförd av Vanson Bourne på uppdrag av Dell Technologies, ”Global Data Protection Index 2021 Snapshot”, gjord februari–mars 2021. Resultaten bygger på totalt 1 000 IT-beslutsfattare världen 

över från både privata och offentliga organisationer med över 250 anställda. 
6. Baserat på Dell Technologies interna analys jämfört med en global medieorganisations publicering, september 2021 
7. Baserat på kombinerade maskinvaruintäkter från IDC 3Q21 Purpose-Built Backup Appliance (PBBA) Tracker och datareplikerings- och skyddsprogramvaruintäkt från 3Q21 Storage Software and Cloud Services Tracker. 
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