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Azure Arc-aktiverade datatjänster och 
Dell APEX Data Storage Services Block

Azure SQL/OSS-databaser SQL Server Azure Arc-aktiverade datatjänster Azure SQL Edge

Utanför Azure

Alla Kubernetes-klusterAlla Windows-/Linux-servrar Azure IoT Edge

Hybridmolnet är här för att stanna och med Dell APEX Data Storage Services Block och Microsoft Azure 
Arc-aktiverade datatjänster har det blivit lättare att hantera Microsoft SQL-servrar på plats i en hybridvärld.

Microsoft Azure Arc-aktiverade datatjänster

Med Azure Arc-aktiverade datatjänster får du en version av SQL som nu kan driftsättas på infrastruktur från 
Dell Technologies. Inga �er migreringar, inga �er uppgraderingar och ingen mer support – den är alltid 
uppdaterad med den senaste versionen av SQL och helt enkelt alltid aktuell.

Grundkapacitet

Prestandanivå

Hantering

Plats

Viktiga serviceparametrar
Dell APEX Data 
Storage Services

En som-en-tjänst-portfölj med 
skalbara och elastiska lagringsresurser 
som bygger på vår branschledande 
teknik

Giltighetstid

Få det bästa av två världar

Både Azure Arc-aktiverade datatjänster och Dell APEX Data Storage Services Block ger dig elastisk 
skalbarhet. Instanser av SQL Server kan ökas eller minskas för att uppfylla kraven för dina 
arbetsbelastningar. Med Dell APEX Data Storage Services Block kan du smidigt skala kapaciteten upp och 
ner och enkelt prissätta med ett fast pris för grundkapacitet och användning på begäran, så att �exibiliteten 
i elastisk användning och användning på begäran inte påverkas

Tid till värde inom så lite 
som 

14 dagar1 
Utformad för en tillgänglighet på 

99,9999 %2 Den främsta
leverantören av företagslagring3

Sänk grundkapaciteten i 
slutet av perioden

Höj grundkapaciteten när som 
helst medan du växer

Grundkapacitet

Användning på begäran

Utnyttjad lagring

Bu�ert

Kapaciteten distribueras eller tas bort allt eftersom användningen varierar

Betala för det du använder utöver grundkapaciteten

TB

Tid

Min. avtalad kapacitet avgör avgiften i USD/GB

1 Driftsättningstid (TTV) mätt mellan beställningsgodkännande och aktivering. Med förbehåll för kreditgodkännande, nödvändiga parters godkännande av Dell 
APEX-villkor och platskvali�kationer som måste slutföras före beställning samt deltagande i planering före beställningen. Produkttillgänglighet, internationell frakt, 
högtider och andra faktorer kan påverka driftsättningstiden. Gäller inte för kundhanterade erbjudanden eller Dell-hanterad samlokaliseringsdistribution. Besök 
Dell.com/Access-APEX för mål beträ�ande tid till värde och regional tillgänglighet.

2 Baserat på hårdvarutillgänglighet på vanliga underliggande plattformskon�gurationer. Den faktiska tillgängligheten för hårdvara kan variera

3 IDC WW Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, kvartal 2 2022 historisk utgåva, 8 september 2022. Rankning per leverantörers intäkter.
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För mer information om Azure Arc-aktiverade datatjänster 
med Dell APEX Data Storage Services Block

Den här bilden visar Dell-hanterade alternativ. Användning på begäran max 25 % av grundkapaciteten för kundhanterad Dell APEX Data Storage Services.

För mer information om Dell APEX Data Storage 
Services Block

https://www.dell.com/sv-se/work/lp/access-apex
https://www.delltechnologies.com/asset/sv-se/products/storage/briefs-summaries/accelerate-on-premises-deployments-of-azure-arc-enabled-data-services-with-apex-data-storage-services.pdf
https://www.dell.com/sv-se/dt/apex/storage/data-storage-services/index.htm



