
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 | Branschledande cybersäkerhet 
PowerMax ger oöverträffad cyberelasticitet som håller dina data skyddade för livet. Det är en bred och heltäckande strategi för 

cybersäkerhet baserad på NIST-ramverket som omfattar hela lagringens ekosystem. PowerMax är utformat för robusta 

nollförtroendearkitekturer1 som skyddar din värdefulla information från cyberattacker. Det är standard med inbyggd säkerhet, 

inklusive en maskinvarubaserad betrodd rot (Secure Boot), kontroller för säker åtkomst och manipuleringssäkra revisionsloggar. 

Och när cyberattackerna ökar erbjuder PowerMax ett avancerad Cyber Recovery-valv i händelse av en attack, och stöd för 

policybaserade säkra och oföränderliga snapshots som hindrar oavsiktliga eller skadliga snapshots före deras utgång.  

 

2 | Intelligent lagringsautomatisering 
PowerMax skapar affärsresultat snabbare med nästa generations automatisering som förenklar IT-driften. Varje system ger liv 

åt autonom lagring med inbyggd maskininlärningsmotor som använder prediktiv analys och mönsterigenkänning för att 

maximera prestanda utan hanteringskapacitet. Automatiserad lagringsprovisionering för öppna system och arbetsbelastningar 

under stordator uppnås genom att använda ett enkelt REST API som sparar mycket tid och arbete. Du kan även använda 

branschens första mjukvarudefinierade NVMe/TCP-verktyg för automatisering av lagringsresurser och ytterligare förenkla 

nätverkslagringsåtgärder.  

 

3 | Integration av DevOps/behållare 
PowerMax effektiviserar programutveckling och automatiserar lagringsarbetsflöden genom integrering med ett brett ekosystem 

av ledande DevOps och öppna hanteringsramverk. Det finns stöd för omfattande integrering med VMware-hantering och dess 

driftfunktioner, som vSphere lagringshantering och provisionering, VAAI, VASA och inbyggt vVols-stöd. Och för containerisering 

och DevOps kan PowerMax-användare dra nytta av insticksprogram, som insticksprogram för CSI, Kubernetes, Ansible och 

vRealize Operations.  

 

4 | Verksamhetskritisk datatillgänglighet 
PowerMax sätter standarden för verksamhetskritisk tillgänglighet. PowerMax ger högsta nivå av datatillgänglighet, vare sig det är 

beprövad active/active-datacenterreplikering för att följa stränga BC/DR-krav, avbrottsfria PowerMaxOS-uppgraderingar på 

mindre än sex sekunder2 eller kontinuerlig dataintegritetskontroll för verksamhetskritiska program. 
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De främsta skälen 

 

DE FRÄMSTA SKÄLEN  

VARFÖR KUNDER VÄLJER 

DELL POWERMAX MED NVME 

Accelerera din resa mot ständigt aktuell lagring med PowerMax – tillförlitlig, intelligent och innovativ lagring för företag som skyddar 
dina verksamhetskritiska data. Vilka är de främsta skälen till att kunder väljer PowerMax? Fortsätt läsa!  1 0 



 

 

 

5 | Optimal lagringseffektivitet 
PowerMax har den senaste tekniken för ingående datadeduplicering och komprimering, inklusive en 4:1-datareduktionsgaranti 

för öppna system och en 3:1-datareduktionsgaranti för stordatorlagring (en först i branschen)3. Plus att deduplicering och 

komprimering praktiskt taget inte påverkar prestandan alls, kan användas med alla datatjänster och slås på och av via 

ett program.  

 

6 | Mycket tålig stordatorlagring 
PowerMax stordatoranslutning inkluderar 32 Gb FICON och IBM zHyperlink4: det snabbaste dataöverföringsprotokollet som 

finns för lagring med stordator. 3:1-komprimering uppbackad av Dells Future-Proof-program möjliggör upp till 10 petabytes 

effektiv stordatorkapacitet. Branschledande cybersäkerhet möjliggör både virtuella och fysiska stordatorcybervalv. Anytime 

Consolidation möjliggör kapacitetsallokering för stordator och öppna system på begäran, vilket förbättrar effektiviteten och 

hållbarheten i lagringen. Och PowerMax pålitlighet stöds av över 30 års lagringsexpertis och support för stordator. 

 

7 | Innovativ lagringsteknik 
PowerMax har över 1 000 patent som har omvandlat lagringsbranschen sedan över 30 år. Den senaste skalbara PowerMax-

arkitekturen låser upp kraften i NVMe (TCP och Fiber) för att skapa häpnadsväckande skalbarhet inom företagslagring, 

tillgänglighet, tillförlitlighet och prestanda.  

 

8 | Kostnadseffektiv flexibilitet med lagringstjänst 
PowerMax med Dell APEX Flex on Demand erbjuder elastisk kapacitet för att passa dina arbetsbelastningar i takt med att de 

krymper eller växer. PowerMax ger dig omedelbar tillgång till buffertkapacitet, samtidigt som du bara betalar för den teknik 

du använder. Och dina betalningar anpassas efter din faktiska användning. Kombinera skalbarheten och cyberelasticitet 

i PowerMax, med flexibiliteten i Dell APEX Flex on Demand.  

 

9 | Kontinuerligt modern lagring 
Med Dells Future-Proof-program behöver du inte oroa dig när du köper lagringsutrymme. Om du köper PowerMax får du en 

tre år lång nöjdhetsgaranti, investeringsskydd för maskinvara och en datareduktionsgaranti på 4:1. Anytime Upgrade ger 

avbrottsfria data-in-place uppgraderingar till nästa generations teknik där PowerMax-noder kan uppgraderas utan störningar 

och samtidigt bevara befintliga enheter och expansionshöljen, utan behov av nya inköp.  

 

10 | Stöds av experter 
Dells experter på konsulttjänster vet vad som krävs för att tillgodose verksamhets- och IT-behov. Vårt resultatfokuserade synsätt 

accelererar din förmåga att leverera molnplattformar, medarbetarupplevelser och avancerade program. Dell Technologies 

ProConsult Advisory Services hjälper till med en plan för fördelaktig och hållbar förändring. Våra tjänster är utformade för att ta 

fram och genomföra strategier som kan ge mätbara resultat som passar er vision på bara sex veckor eller kortare tid. 

 
Fotnoter 

1 Baserat på Dells interna analyser av Dells sju grundpelare för nollförtroendearkitekturer för Dell PowerMax, mars 2022. 

2 Baserat på Dells interna analyser som mäter tiden för att uppgradera PowerMaxOS-mjukvara utan avbrott (PowerMax 2500/8500), mars 2022. 

3 Baserat på Dells interna analyser för deduplicering och komprimering för ett PowerMax 2500/8500-disksystem, mars 2022. Faktisk datareduktion kan variera. 
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