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Vanliga frågor och svar om Dell APEX  

Ursprungligt dokument länkat här  
 

Lär känna Dell APEX  
 

F: Vad är Dell APEX?  
Dell APEX är vår portfölj med prenumerationsbaserad teknik som gör molnupplevelsen enklare 
och smidigare med mer kontroll över program och data. Med Dell APEX kan du använda Dell-
programvara i offentliga moln, installera programvara för offentligt moln på Dells infrastruktur 
på valfri plats och få förenklade molnupplevelser till lokala miljöer, inklusive datacenter, 
samlokaliseringsfunktioner och i utkanten.  
 

Med Dell APEX kan IT-teamen fokusera mindre på att hantera infrastruktur och mer på att 
accelerera innovation. Det innebär att du kan anpassa dig till snabbt växande krav och driva 
IT-driften mer kostnadseffektivt och samtidigt minimera risker och maximera resurser. 
Organisationer som använder Dell APEX rapporterar en 39 % lägre treårig driftkostnad.1  

 

F: Hur kan Dell APEX hjälpa mig med multimoln?  
S. I slutet av 2022 kommer 83 % av företagen att ha implementerat multimoln – dvs användning 
av flera molnmiljöer – för att hantera sina föränderliga affärsbehov.2 Molnen tenderar ändå 
att fungera som silon, vilket ökar komplexiteten, minskar säkerheten och ökar risken för 
kostnadsöverskridanden – det vi kallar multimoln som standard. Dell APEX möjliggör multimoln 
efter design och erbjuder en mer enhetlig molnupplevelse i olika molnmiljöer, så att du kan 
optimera arbetsbelastningar mer effektivt och ha kontroll över data. Det innebär att du kan vara 
effektivare, förbättra flexibiliteten och produktiviteten, stärka säkerheten och undvika att vara 
låst till en viss leverantör.  
 

Du kan till exempel använda Dells lagrings- och dataskyddsresurser lokalt – som dina IT-team 
kanske redan känner till – i offentliga molnmiljöer för att hantera höga krav och trafik. 
Alternativet kan du även driftsätta Dells avancerade programvara i offentliga moln, vilket ger 
dig möjlighet att snabbare samla nödvändiga resurser.   
 

Dells dataskyddsprogramvara och cyberåterställningstjänster skyddar redan över 12 exabyte 
data3 i de stora offentliga molnen – så du kan lita på vår strategi. 
 

F: Hur gynnas organisationer av Dell APEX as-a-Service?  

Med Dell APEX kan du dra nytta av de förenklade molnupplevelser du känner till och gillar – 
med snabb provisionering, skalning på begäran och betalning efter användning – i hela vår 
portfölj. Det gör att du får alla praktiska funktioner från det offentliga molnet i dina lokala miljöer, 
samtidigt som du kan behålla mer kontroll över dina data i en dedikerad infrastruktur.  

Detta uppnås genom att tillhandahålla vår innovativa teknik till dig som tjänst (as-a-Service), 
var du än behöver dem – på ett datacenter, en samlokaliseringsanläggning eller en plats 
i kanten. Dell kan hantera infrastrukturens livscykel åt dig så att du kan frigöra tid åt dina 
IT-team så att de kan fokusera på mer kritiska aktiviteter. Så, från driftsättning till drifttid, får 
du en konsekvent upplevelse av alla våra erbjudanden. Det innebär att du kan få kortare tid 
att driftsätta ny kapacitet, lägre driftkostnader och kortare tid för avveckling.4 
 

https://www.dell.com/en-us/dt/apex/index.htm#pdf-overlay=//www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/apex/briefs-summaries/apex-customer-faqs.pdf
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F: Hur hjälper Dell APEX mig att skala upp och ner och betala för vad jag 
använder?  
S: Med Dell APEX får du en modern användningsupplevelse i många delar av vår breda 
infrastrukturportfölj, så att du kan skala kapaciteten hos dina dynamiska arbetsbelastningar 
elastiskt upp och ned med betalningar som justeras efter användningen. Detta gör att du 
slipper gissa när du gör din kapacitetsplanering och du kan undvika överprovisioneringsproblem 
och därmed mer förutsägbart anpassa kostnaderna till den faktiska användningen.   
 

Med Dell APEX Flex on Demand kan du anpassa en prenumeration med betalning efter 
användning för den infrastrukturprodukt från Dell du föredrar – från lagring till dataskydd till 
servrar och mycket mer. Vi förinstallerar extra buffertkapacitet (vanligtvis 25 % mer än dina 
basbehov) vilket bidrar till att minska risken för underprovisionering. Du kan skala kapaciteten 
upp och ner inom bufferten och endast betala för den kapacitet som används – allt till ett 
konkurrenskraftigt pris utan överdriftsavgifter.   
 

På samma sätt erbjuder Dell APEX Data Storage Services användningsbaserade 
prenumerationer som driftsätts med extra buffertkapacitet, så de är redan tillgängliga 
på begäran. Genom att dra nytta av den här modellen för betalning efter användning 
kan du potentiellt minska kostnaden för överprovisionering med så mycket som 45 %.5 

   

F: Hur hjälper Dell APEX mig att ta kontroll över IT-infrastrukturens säkerhet?  
S: Dell APEX ger dig kontroll över IT-infrastrukturens fysiska säkerhet och din organisations 
cybertålighet. Den utökade kontrollen över det privata molnet innebär att du kan utöka rigorös 
cybersäkerhet och hotidentifiering med bästa praxis oavsett var Dell APEX installeras. Du har 
kontroll, vilket innebär att du kan begränsa tredjepartsåtkomst mer effektivt, skydda immateriell 
egendom och bättre skydda känsliga data – detta samtidigt som säkerhetskopior görs och 
placeras antingen på plats eller på annan plats för att möjliggöra effektiv katastrofåterställning.  
 

Med Dell APEX kan du placera data där du behöver dem för att uppfylla efterlevnads- och 
regelkrav så att du behåller full kontroll över kryptering och dataåtkomst. Genom att hålla 
din information privat och under din jurisdiktion under hela livscykeln får du en enkel och 
kostnadseffektiv datastyrningsstrategi.  
  

Tackla dina utmaningar  
  
F: Hur förenklar Dell APEX infrastrukturen?  
S: Det är absolut nödvändigt att hålla jämna steg med de tekniska framstegen. Ständiga 
förändringar i IT-världen kan leda till komplexitet, vilket hindrar företag från att fokusera sina 
resurser på det som är viktigast: att leverera värde till sina kunder. Med Dell APEX kan kunder 
välja från Dells portfölj av förstklassig infrastruktur för att uppfylla sina unika affärsbehov och 
samtidigt förena verksamheten i alla sina miljöer. Det gör det möjligt för företag att förenkla sin 
verksamhet, minska ineffektiviteten och öka sina investeringar.   
 

F: Hur kan Dell APEX göra mig mer flexibel?  
S: IT-ansvariga behöver lösningar som passar deras behov idag men som snabbt kan 
anpassa sig till morgondagens krav. Dell APEX snabbar upp inköpsprocessen med en 
självbetjäningskonsol och snabba leveranstider – faktum är att kunder har upptäckt att det är 
60 % snabbare att driftsätta resurser med Dell APEX.6 Du kan även använda Dell-programvara 
i offentliga moln, vilket innebär att du kan utöka flexibiliteten med molnupplevelsen där dina 
program och data behöver lagras.   
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F: Hur ger Dell APEX mig mer kontroll?  
S: Företagen måste hantera bristande kontroll över data – från att förstå var de är och vem 
som kan komma åt dem, till att se till att de följer regler och skyddas. Med Dell APEX kan du 
fokusera på att göra så att data och arbetsbelastningar uppfyller dina unika affärsbehov. Du 
kan se till att data finns på kända platser för att tillgodose efterlevnad. På samma sätt kan du 
optimera dataplacering för att maximera prestanda – till exempel genom att bearbeta data nära 
där de genereras för att övervinna dataplaceringsproblem.  
  

Komma igång med Dell APEX   
  
F: Vad är Dell APEX Console?  
S: Dell APEX Console är ett modernt, enhetligt webbgränssnitt som gör att du enkelt kan 
hantera IT-livscykeln. Via Dell APEX-konsolen hittar, beställer och konfigurerar du en katalog 
med Dell APEX-tjänster. Med tiden kommer du även att kunna driftsätta arbetsbelastningar, 
hantera multimolnresurser, övervaka kostnader i realtid, generera användnings- och 
faktureringsrapporter och köpa in ytterligare resurser efter behov.  
  

F: Hur kommer jag igång med Dell APEX Console?  
S: Dell APEX Console är tillgänglig på https://console.delltechnologies.com/. Om du vill få 
åtkomst till konsolen kan du kontakta din kontoansvarige på Dell Technologies som hjälper dig 
att aktivera din användarinloggning och skapa en organisation för ditt företag. När du har loggat 
in kan du komma åt resurser och dokumentation i avsnittet Support och i hela konsolen.  
   

F: Var hittar jag mer information om Dell APEX?  
S: Besök Dell APEX hemsida för att lära dig mer om vår tjänsteportfölj eller fråga din 
kontoansvarige på Dell Technologies om Dell APEX.  
   
----  
   
  
Redigeringar av sidfot  
- Mer information (peka till biz value page; text: Mer information om fördelarna med Dell APEX 
för ditt företag)  
– Kontakt (länk till kontaktperson)  
– Visa fler resurser (peka till resurssidan)   
– Lägg till hashtagg (#DellAPEX)  
 

Fotnoter  
1: Baserat på ett IDC-informationsdokument på uppdrag av Dell Technologies och Intel: The 
Business Value of Dell APEX as a Service Solutions, augusti 2021. Uppskattningarna utgår 
från en enkät med 17 deltagande organisationer som använder Dell APEX som tjänst, 
samlade och kombinerade till en sammansatt organisation. De faktiska resultaten kan variera. 
Hela rapporten  
2: FORRESTER OPPORTUNITY SNAPSHOT: EN ANPASSAD STUDIE BESTÄLLD 
AV DELL | JANUARI 2022. Hela rapporten  
3: Baserat på intern forskning från Dell Technologies, juni 2021  
4: Baserat på ett IDC-informationsdokument på uppdrag av Dell Technologies och Intel: The 
Business Value of Dell APEX as a Service Solutions, augusti 2021. Uppskattningarna utgår från 
en enkät med 17 deltagande organisationer som använder Dell APEX som tjänst, samlade och 
kombinerade till en sammansatt organisation. De faktiska resultaten kan variera. Hela rapporten. 

https://console.delltechnologies.com/
https://www.delltechnologies.com/en-us/contactus.htm
https://www.dell.com/en-us/dt/apex/index.htm
https://www.delltechnologies.com/en-us/contactus.htm
https://www.delltechnologies.com/en-us/contactus.htm
http://www.dell.com/en-us/dt/apex/business-value.htm#tab0=0
https://www-wip.dell.com/en-us/dt/apex/business-value.htm#tab0=0&amp;pdf-overlay=//preview.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/apex/industry-market/idc-business-value-of-apex-as-a-service-solutions-whitepaper.pdf
https://www.dell.com/en-us/dt/apex/index.htm?dgc=SM&cid=170852&lid=spr7602507443&refid=sm_TWITTER_spr7602507443&linkId=181104946#pdf-overlay=//www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/apex/briefs-summaries/forrester-onsnap-analyst-multicloud-digitaltransformation-itagility-report.pdf
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/apex/industry-market/idc-business-value-of-apex-as-a-service-solutions-whitepaper.pdf
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5: En Forrester New Technology Projected Total Economic Impact™-studie på uppdrag av 
Dell Technologies, juni 2021. Uppskattningar beräknade över tre år, baserat på intervjuer med 
fyra organisationer som använder Dell APEX Data Storage Services, sammanställt till en tänkt 
organisation, och undersökningssvar från ytterligare 121 beslutsfattare inom IT. De faktiska 
resultaten kan variera. Läs hela rapporten här.  
6: Baserat på ett IDC-informationsdokument på uppdrag av Dell Technologies och Intel: The 
Business Value of Dell APEX as a Service Solutions, augusti 2021. Uppskattningarna utgår 
från en enkät med 17 deltagande organisationer som använder Dell APEX som tjänst, 
samlade och kombinerade till en sammansatt organisation. De faktiska resultaten kan variera. 
Hela rapporten. 
  
  
  
 

http://chrome-extension/efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/apex/industry-market/forrester-tei-dell-technologies-apex-data-storage-services.pdf
https://www-wip.dell.com/en-us/dt/apex/business-value.htm#tab0=0&amp;pdf-overlay=//preview.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/apex/industry-market/idc-business-value-of-apex-as-a-service-solutions-whitepaper.pdf

