
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE FRÄMSTA SKÄLEN 

VARFÖR KUNDER VÄLJER 

DELL POWERSTORE 
 
 
 
 
 

1 | Programvarubaserad design 
PowerStore är en lagringsarkitektur som är byggd från grunden för avancerade lagringstjänster för dagens mångsidiga och 

distribuerade arbetsbelastningsmiljöer. PowerStore-operativsystemet bygger på en behållarbaserad mikrotjänstplattform 

och är modulärt och flexibelt. Det gör att Dell kan erbjuda nya funktioner i en oöverträffad takt utan störningar. 

 

2 | Anpassningsbar arkitektur 
PowerStore är utformat för att anpassa sig till förändringar och hjälper dig att göra mer med din lösning över tid, samt anpassa 

sig fysiskt och operativt efter dina behov. Med detaljerad skalning och nedskalning till över 18 PBe kapacitet per kluster,1 

enhetliga block, vVols och företagsfiltjänster, plus olika distributionsmodeller för kant, kärna, metro och moln kan PowerStore 

säkerställa att lösningen du installerar idag kommer att fortsätta uppfylla dina behov även i framtiden. Oavsett var dina data finns 

eller hur du använder dem ger PowerStore dig gott om utrymme att justera din strategi över tid. 

 

3 | Inbyggd intelligens 
Ännu bättre är att PowerStores inbyggda AI och maskininlärning gör det enkelt att ändra så det som börjar enkelt förblir enkelt. 

Självoptimerande processer justerar automatiskt effektivitet, prestanda och tillgänglighet utan manuella åtgärder – även om 

du gör snabba kurskorrigeringar. Alla lagringstjänster konfigureras och underhålls automatiskt och PowerStore-programvaran 

förbättrar prestanda och användning i hela ditt skalbara kluster och övervakar ständigt miljön för att rekommendera och 

automatisera ändringar av belastningsbalansering för upp till 99 % mindre hanteringsinsatser.2 

 

4 | Prediktiv analys 
När du behöver fatta beslut hjälper PowerStore dig att snabbt gå vidare genom intelligent analys och anslutna insikter för olika 

infrastrukturkategorier – inklusive servrar, lagring, nätverk och moln. PowerStore AIOps-programmet CloudIQ hjälper till att lösa 

problem upp till tre gånger snabbare,3 minskar risker, förbättrar personalens produktivitet och förutser framtida behov. 

 

5 | Programmerbar infrastruktur 
Djupa integreringar med ledande DevOps, containerisering och öppna hanteringsramverk förenklar och effektiviserar ditt 

övergripande ekosystem. Genom att automatisera PowerStore-funktioner i VMware, Kubernetes, Ansible och andra ramverk 

kan administratörer driftsätta nya tjänster på några sekunder i stället för dagar.4 Integreringar omfattar nya CSM-moduler 

(Container Storage Modules), Ansible-spelböcker, PowerStore-provisionering från vSphere och heltäckande synlighet från 

PowerStore Manager. 
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PowerStore är intelligent lagring som kan anpassas till alla framtida behov. Förenkla IT-driften på lång sikt med en ständigt aktuell 

plattform som utvecklas i takt med dina behov. Det hjälper dig att ligga steget före i en värld som förändras snabbt. 
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6 | AppsON 
PowerStore är branschens enda specialbyggda lagringsenhet med inbyggd ESXi-hypervisor.5 Detta gör att användare kan 

köra arbetsbelastningar direkt på enheten samtidigt som de tillhandahåller skalbar kapacitet och tjänster för 

arbetsbelastningar på externa värdar. AppsON är perfekt för lagringsintensiva kant- eller fjärrdistributioner och erbjuder 

konsolidering, oöverträffad programflexibilitet och ett gemensamt kontrollplan för PowerStore- och VMware-värdar, inklusive 

HCI-enheter som Dells VxRail-produkter. 

 

7 | Avancerat dataskydd och säkerhet 
PowerStore skyddar dina affärskritiska program och data mot både miljökorruption, förlust och skadliga hot. Hög tillgänglighet 

börjar med aktiv/aktiv design, programvarubaserad Dynamic Resiliency Engine, inbyggd asynkron replikering för block, fil och 

vVols samt inbyggd aktiv/aktiv Metro-synkroniseringsreplikering med HA-failover-funktion. Cybersäkerhet finns i PowerStores 

DNA med en holistisk NIST-rammetod för utveckling, från rollbaserad åtkomstkontroll till FIPS 140-2-kompatibel kryptering av 

data vid vila, HWRoT (säker start), FLR (File Level Retention) och stöd för övervakningsappar från tredje part. 

 

8 | Kostnadseffektivitet för flera moln 
PowerStore hjälper dig att omvandla din infrastruktur på plats till hybridmolnlösningar samtidigt som du upprätthåller 

driftförenlighet. Distributionsalternativen inkluderar AppsON-baserade program och datamobilitet till VMware Cloud on AWS, 

Azure och Google, Cloud Data Services som kombinerar en helt hanterad PowerStore-miljö med flexibel åtkomst till flera moln 

och Dell Cloud Tier. Det ger säker krypterad molnsäkerhetskopiering med upp till 65:1 datareduktion.6 Snart kommer en version 

som gör att PowerStore-tjänster kan köras direkt i molnet, vilket ger smidiga hybriddistributioner och driftsättningar enbart i molnet. 

 

9 | Ständig NVMe-innovation 
PowerStore är konstruerat för att dra full nytta av den senaste utvecklingen inom lagrings-, gränssnitts- och nätverksteknik  

– och införliva ny teknik när den blir tillgänglig. PowerStore utökar fördelarna med prestanda med låg latens genom 

heltäckande NVMe i hela enheten, samt för FC- och IP-nätverk (inklusive vVols-over-NVMe). Dell SmartFabric, branschens 

första programvaruverktyg för automatisering av heltäckande NVMe/TCP-driftsättning,7 gör det enkelt att utnyttja nya 

kostnadseffektiva 100 Gb NVMe/TCP PowerStore-lösningar. 

 

10 | Anytime Upgrade 
När du uppgraderar får en komponent i Dells övergripande FutureProof-program även uppdateringar av PowerStore maskinvara att 

kännas som programvara. Det smartaste sättet att dra nytta av PowerStores anpassningsbara arkitektur är att Anytime Upgrade 

kombinerar plattformens standardiserade heltäckande programvaruprenumeration med störningsfritt, data-på-plats-styrenhetsbyte 

till nästa generation eller högre modellnoder. Den här uppgraderingen tillhandahålls utan extra kostnad för registrerade kunder – 

fullständiga driftsättningstjänster ingår. När du uppgraderar vet du att arbetsbelastningarna alltid kommer att köras på den senaste 

och bästa tekniken, eftersom PowerStore ger dig den mest molnlika upplevelse du kan få med lagring på plats. 

 
Noteringar: 

1. Förutsätter genomsnittlig datareduktion på 4:1. De faktiska resultaten kan variera. 

2. Baserat på Dells analyser av personaltid som krävs för att upprätthålla ett balanserat PowerStore-kluster jämfört med traditionell driftsättning av flera disksystem, mars 2022. De faktiska resultaten kan variera. 

3. Baserat på en intern undersökning av betrodda rådgivare (Dell Technologies kontoteam och partner) utförd av Dell i mars 2020, där problemlösning med och utan CloudIQ jämfördes. De faktiska resultaten kan variera. 

4. Baserat på Dells analyser av insatser som krävs för att driftsätta arbetsbelastningar med och utan Ansible- och vRO-orkestreringsintegrering, mars 2022. De faktiska resultaten kan variera. 

5. Enligt Dells analyser av allmänt tillgänglig information om aktuella lösningar från vanliga lagringsleverantörer, april 2022. 

6. Logisk kapacitet baserad på upp till 50x deduplicering (DD3300) och typiskt 65x deduplicering (DD6400, 6900, 9400, 9900) baserat på ytterligare maskinvaruassisterad datakomprimering, typiskt 30 % mer logisk kapacitet per TB. 

7. Enligt Dells analyser där NVMe/TCP-identifiering och registrering jämfördes med PowerMax/PowerStore med SmartFabric Storage Software jämfört med konkurrerande lagringslösningar, mars 2022. 
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