
Dell APEX Data Storage Services Block

Förstklassig blocklagringsteknik

Fördelar3

Dell APEX Data Storage Services Block drivs av infrastruktur som ger ständigt växande nivåer av prestanda, kapacitet och �exibilitet 
för en mängd olika traditionella och moderna arbetsbelastningar. Och nu, med �exibiliteten att driftsätta din blocklagring via en 
som-en-tjänst-modell, får du mer tid att fokusera på �exibilitet, mottaglighet och andra viktiga initiativ medan du lägger mindre tid på 
underhåll och administrativa uppgifter.

Förenkla hanteringen och 
användarupplevelsen med 
hjälp av den kraftfulla, intuitiva 
och enhetliga Dell APEX 
Console.

Förenklad 
upplevelse

Få kostnadse�ektivt stöd 
för alla arbetsbelastningar 
genom förbättrad 
systemprestanda, skalbarhet 
och lagringse�ektivitet.

Support för alla 
arbetsbelastningar

Tillgodose nya eller 
oförutsägbara 
arbetsbelastningar med 
möjlighet att smidigt använda 
och utöka kapaciteten efter 
behov.

Börja i liten skala 
och väx

Minska risken med hjälp av 
mycket tåliga system som 
erbjuder smidig kompatibilitet 
med beprövade 
säkerhetskopierings- och 
katastrofåterställningslösningar 
i företagsklass samt skydd på 
plats och fjärrskydd.

Dataskydd för 
företag

Skydda ditt företag med 
kryptering av data vid vila 
(D@RE) via självkrypterande 
enheter, rollbaserad 
åtkomstkontroll, autentisering 
med LDAP/AD, TLS 1.2, 
IPv6-certi�ering samt TAA- 
och VPAT-överensstämmelse.

Robusta säker-
hetsalternativ

Förbättra 
användarvänligheten och 
integrera smidigt med ledande 
leverantörer såsom VMware 
och Microsoft.

Ekosysteminte-
grering

Flermolnsberedskap i 
samarbete med partner för 
samlokalisering av datacenter1 
möjliggör anslutning till de 
kunder, partner och 
ekosystem som ger mest 
värde – utan 
leverantörslåsning.

Flexibilitet för 
�era moln

All Dell APEX Data Storage 
Services-infrastruktur är 
utformad för 99,9999 % 
tillgänglighet2 och inkluderar 
uppgraderingar av hårdvara 
utan avbrott.

Hög 
tillgänglighet

45 % 
lägre 
överprovisioneringskostnader

86 % 
besparingar på planering 
och provisionering

50 % 
tidsbesparingar för 
IT-team

129 % 
beräknad avkastning på 
investeringen

1 Dell-hanterad samlokaliseringsdistribution är inte tillgänglig med kundhanterade prenumerationer. Besök www.Dell.com/Access-APEX 
för information om regional tillgänglighet för Dell-hanterad samlokaliseringsdistribution

2 Baserat på hårdvarutillgänglighet på vanliga underliggande plattformskon�gurationer. Den faktiska hårdvarutillgängligheten kan variera.

3 AForrester-studien ”New Technology Projected Total Economic Impact” 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 IT-beslutsfattare. De faktiska resultaten kan variera. Fullständig rapport

Upp till

Det �nns mer information på Dell.com/APEX-Storage

https://www.dell.com/sv-se/dt/apex/storage/data-storage-services/index.htm
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.dell.com/sv-se/lp/access-apex

