Du får en mer enhetlig molnupplevelse
med teknik du litar på

Molnupplevelsen
IT-chefer gillar hur enkelt och flexibelt det är och förväntar
sig det överallt nu.
Snabb
provisionering

Pay as
you go
Skala upp
vid behov

Det är en värld i flera moln
De flesta organisationer har idag en flermolnsstrategi som består av två eller flera moln,
offentliga och privata. Det är för att de vill ha tillgång till klassens bästa funktioner från
olika leverantörer som kan hjälpa dem nå differentierade resultat. IT-chefer berättar att
de inte vill vara låsta till en enda molnleverantör eller bara ett enda synsätt. De vill ha
flexibilitet att välja rätt väg för att nå sina mål.

Du får förenklade molnupplevelser där du behöver dem
Det som är tydligt är att IT-chefer gillar hur enkel och flexibel molnupplevelsen är. De vill
snabbt provisionera tjänster, skala resurser efter behov och göra betalningar över tid –
som en prenumeration. Det gör att de flesta IT-chefer förväntar sig att dra nytta av de
här funktionerna överallt, inte bara i ett offentligt moln, utan överallt där appar och data
finns, även datacenter och kantmiljöer, var de än finns.

Flytta till flera moln som grund
Varje dag pratar vi med kunder som säger att deras flermolnsstrategi fungerar för dem.
Många medger dock att de oftast har stött på oönskad komplexitet när de flyttar till flera
moln. Därför söker så många organisationer i dag efter en strategisk partner som Dell som
kan hjälpa dem att förenkla för flera moln – i grunden.

Välj den enklare vägen till digital omvandling
Vi presenterar Dell APEX, vår flermolnsportfölj som förenklar den digitala omvandlingen,
samtidigt som den ökar IT-flexibilitet och kontroll. Dell APEX gör det enklare än någonsin
att låsa upp alla fördelar med flera moln för att kunna dra nytta av molnupplevelser var
du än behöver dem och få tillgång till förstklassig teknik som driver innovation.
Dell APEX hjälper till att säkerställa att tekniken är i linje med dina verksamhetskrav så att
du kan reagera snabbt för att fånga upp nya möjligheter. Med Dell APEX kan du behålla
mer kontroll över data, minimera risker och maximera prestanda, allt på dina villkor.

Uppnå större enhetlighet i företaget
Flera moln i grunden ger en mer enhetlig molnupplevelse. Genom att samla klassens
bästa innovationer i offentliga moln och miljöer på plats kan du modernisera ditt IT-företag
och få ut mer av molnupplevelsen. Därför försvinner onödiga kostnader och överdriven
komplexitet, teknik- och affärsbehov stämmer överens och innovation kan prioriteras för
att få en konkurrensfördel.
Dell APEX överbryggar klyftan mellan det offentliga molnets smidighet du gillar och den
privata molnkontroll du behöver – allt baserat på den innovativa Dell-teknik som du litar
på för att använda och frodas i branschen du arbetar i.
Oavsett var Dell APEX installeras kan du nå konsekvent drift i hela IT-verksamheten –
i alla dina miljöer för flera moln, flera kanter och flera datacenter. Det ger större flexibilitet
och valfrihet för att nå bättre resultat.
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För samman det bästa av två världar
Flera moln handlar om att samla teknik i offentliga moln och på plats-miljöer så att du kan
få det bästa av två världar.
Först kan du förbruka den innovativa programvaran som driver Dells ledande infrastruktur
du känner till och litar på i offentliga moln. Detta ökar värdet av investeringar du kan
ha gjort i Dell-verktyg och -tekniker som du redan använder lokalt, vilket skapar mer
enhetlighet mellan privata moln och offentliga molnmiljöer. Samtidigt kan du maximera
IT-teamens effektivitet genom att ytterligare förbättra deras färdigheter.
Sedan kan du dra nytta av de förenklade molnupplevelser du känner till och gillar –
snabb provisionering, snabb skalning och flexibel konsumtion med Dells omfattande
portfölj. Vi integrerar även programvara och tjänster för offentliga moln i våra innovativa
infrastrukturprodukter. Det innebär att du kan dra nytta av hybridmolnlösningar
som förenklar driften och DevOps-förberedda plattformar som snabbar upp flexibel
programutveckling.

Förena flera moln på teknik du litar på
Som resultat får du den enhetliga molnupplevelse du vill ha och den bästa tekniken du
behöver för att förenkla driften, uppnå större flexibilitet för verksamheten och behålla
bättre kontroll över dina data. Detta är flera moln i grunden – med Dell APEX.

ENKELHET

Dra nytta av
molnupplevelser överallt
Med Dell APEX kan du implementera
Dell Technologies innovation som en
tjänst förenklar teknikupplevelsen så att
du kan fokusera på viktiga prioriteringar.
Dell APEX tar bort oönskad
komplexitet – och ineffektivitet och
kostnader som hör samman med
den – för att hjälpa dig effektivisera
omvandlingar, modernisera driften
och uppnå differentierade resultat.

Fler valmöjligheter

Mer enhetlighet

Mer frihet

Välj teknik som är bäst
i klassen som du enklare
kan uppnå differentierade
resultat med. Dell APEX
bygger på den innovativa
och omfattande
Dell Technologiesportföljen som
organisationer i alla
storlekar och i alla
branscher över hela
världen förlitar sig på
dagligen.

För samman verksamheten
i olika miljöer för att förenkla
omvandlingen. Dell APEX tar
hybrid-multimoln till nästa
nivå och erbjuder en verkligt
enhetlig molnupplevelse.
Det ger enhetlighet och
kompatibilitet mellan
offentliga moln och
miljöer på plats.

Migrera arbetsbelastningar
och anslut data enkelt
samtidigt som du undviker
beroende av en enda
leverantör. Med Dell
APEX kan du fritt flytta
arbetsbelastningar mellan
privata och offentliga
moln och skapa ett enda
datalager som ansluter
till alla större offentliga
molnleverantörer samtidigt.

SMIDIGHET

Reagera snabbt och ta
vara på nya möjligheter
Med Dell APEX får du den snabbhet och
flexibilitet som krävs för att snabba upp
omvandlingen och anpassa dig till ständigt
föränderlig dynamik.
Dell APEX ger större flexibilitet så att du
kan få ut mer av den Dell Technologiesinnovation du förlitar dig på dagligen. Det
gör att du kan frigöra extra tid, pengar och
resurser – och generera bestående värde
för din organisation.

Mer anpassningsbart

Större flexibilitet

Mer förutsägbarhet

Provisionera tjänster
snabbt och skala
resurser på begäran.
Med Dell APEX kan du
snabba upp projekts
tidslinjer och snabbt
reagera på förändrade
verksamhetskrav för
att få ut mer av det du
behöver för att uppnå
det – snabbare.

Använd teknik som en
tjänst i offentliga moln
eller i lokala miljöer.
Med Dell APEX kan du
utöka fördelarna med
molnupplevelsen – var
du än väljer att installera
Dell Technologiesinnovation – för hela
IT-verksamheten.

Få ekonomiskl flexibilitet
med transparent
prissättning och
månatliga betalningar.
Med Dell APEX kan du
sprida betalningar över
hela löptiden löptid – och
veta exakt vad du betalar
för – för att spara kapital
och hantera utgifter mer
effektivt.

KONTROLL

Minimera risker och
maximera prestanda
på dina villkor
Dell APEX ger dig större kontroll över
dina data, från var de finns, till vem som
kan komma åt dem, till hur de skyddas.
Med Dell APEX kan du placera data
där de behövs för att få ut större värde
av dem när det behövs, erbjuda fler
sätt att maximera dess tillgänglighet,
förbättra övergripande styrning och
skydda dem mot ett växande antal
problem.

Mer säkerhet

Mer styrning

Högre prestanda

Skydd mot cyberattacker
och oplanerade
driftstoppshändelser.
Dell APEX ger dig total
kontroll över dina svar vid
cybersäkerhetsincidenter,
så att du kan skydda
immateriell egendom och
hålla data konfidentiella
på sätt som bäst passar
din organisation.

Se till att data finns
på kända platser
för att underlätta
efterlevnadsskyldigheter.
Dell APEX kan hjälpa
dig att undvika problem
som kan utgöra brott
mot regler för och
krav på datasekretess,
självständighet eller
lokalisering samt de
påföljder som det kan
medföra.

Placera data på rätt plats
vid rätt tidpunkt för att
leverera den hastighet
som du behöver.
Dell APEX motstår
datagravitation, där stora
datauppsättningar inte
enkelt kan flyttas, och
möjliggör datalokalisering
så att program och data
finns nära varandra för
maximal prestanda.
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Välj de resultat du behöver i önskad miljö
Dell APEX handlar om resultat. Föreställ dig att dra full nytta av tekniken du behöver
samtidigt som du minskar bördan. Tänk på de idéer du kan förverkliga om dina team
ägnar mindre tid åt underhåll och mer tid åt innovation.
Vi anser att teknik driver människan framåt och ser Dell APEX som ett sätt att snabba
upp det. Genom att eliminera onödig komplexitet – tillsammans med dess ineffektivitet
och kostnader – får du mer av teknikens vinster men med mindre arbete.
Vi är på väg mot en framtid där du enkelt kan driftsätta de resultat du vill ha i den miljö
du föredrar. Den här enkla visionen kommer och vi är på god väg mot den.

Datacenter
Samlokalisering
Kant

Realisera Dell APEX:s affärsvärde
Kostnadsoptimering
Optimera dina IT-infrastrukturkostnader med en modern förbrukningsupplevelse och transparenta
prissättning.

39 %

Upp till
Lägre treårskostnad för
driften1

34 %

Upp till
Minskad kapacitet för
överprovisionering1

39 %

Upp till
Lägre kapacitetskostnad
för motsvarande
arbetsbelastningar1

Produktivitet
Öka IT-teamets produktivitet genom att minska tid och resurser som är dedikerade till att hantera
infrastruktur.

38 %

Upp till
Effektivare
IT-infrastrukturpersonal1

43 %

Upp till
Mindre tid för planering och
korrigering av uppgifter1

Upp till

53 %

Kortare tid för avaktivering och
återkallande av maskinvara1

Digital motståndskraft
Säkerställ prestanda och tillgänglighet för verksamhetskritiska program och data som är anpassade till
servicenivåavtal.

64 %

Upp till
Minskning av oplanerade
driftavbrott per år1

46 %

Upp till
Minskning av tid till
återställning1

88 %

Upp till
Mindre förlorad produktivitet
per användare per år på
grund av IT-avbrott1

Snabbare till affärer
Driftsätt och tillhandahåll IT-tjänster snabbare för att fånga nya affärsmöjligheter och snabba upp
innovationen.

60 %

Upp till
Kortare tid för att driftsätta
nya IT-resurser 1

64 %

Upp till
Kortare tid för personal att
driftsätta nya IT-resurser1

33 %

Upp till
Kortare tid att förbereda IT
för företagsutökningar1

Förvänta dig mer av flera moln med Dell APEX
Det har aldrig varit enklare att dra nytta av ledande Dell Technologies-innovation. Genom
att anamma ett resultat först-synsätt – utformat för att eliminera onödig komplexitet –
kan dina IT-team ägna mer tid och arbete åt strategiska åtgärder. Dell Technologies och
vår partnercommunity kan ge oöverträffad tid till värde över hela världen med stöd från
våra globala tjänster, vår storlek och vårt ledarskap inom leverantörskedjor.

Kom igång i dag –
Dell APEX-sättet
Ta första steget i din
Dell Technologies flermolnsresa
med Dell APEX Console och
tillhandahåll förenklad åtkomst till
en katalog med resultatbaserade
tjänster. Ditt kontoteam kan få
dig att komma i gång snabbt
och visa hur enkelt det är att
upptäcka, konfigurera, driftsätta,
övervaka och utöka Dell APEXtjänster. Se demonstrationen av
Dell APEX Console och kontakta
oss för mer information.

Mer information
om Dell APEX

Kontakta
en Dell Technologies-expert

Visa fler
resurser

Var med i samtalet
med #DellTechAPEX
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