
Kom igång nu

Mer information om Dell APEX Data Storage Services på Equinix

Omvandla verksamheten 
med Dell APEX

Ledande, globala tekniker och 
IT-kompetens som engagerar 

sig i din framgång

TILLFÖRLITLIG

Flexibilitet att ansluta till ett 
offentligt moln du väljer 
medan du bibehåller 
kontrollen över data

MÅNGSIDIG

Säkra anläggningar och 
effektiviserad 

katastrofåterställning

SÄKER

Minska risken med flexibla lagringstjänster och 
skapa en äkta hybridmolnstrategi som är:

KONTROLL

Expandera snabbt till nya 
regioner medan du endast 
betalar för vad du behöver

UTBYGGBARA
Flermolnsanslutning utan att 
vara knuten till en enda 
molnleverantör

DYNAMISKA
Leverera resurser till dina kunder 
efter behov, där de ger mest 

värde.

LYHÖRDA

Hantera osäkerhet genom att reagera dynamiskt på 
föränderliga affärsbehov med lösningar som är:

SMIDIGHET

Förenkla driften och minska 
bördan som 

datacenterhantering innebär

FRIKTIONSFRIA

Enkel beställning på bara några 
klick – bara välj din plats i Dell 

APEX Console

INTUITIVA

En enda kontaktpunkt och 
en enda faktura från Dell 

Technologies

PRAKTISKA

Eliminera komplexiteten för att tillhandahålla mer 
värde till din organisation med lösningar som är:

ENKELHET

Ett globalt ekosystem för över 10 000 kunder5

Över 3 000 moln- och IT-tjänsteleverantörer5

Över 2 000 nätverkstjänsteleverantörer5

Global åtkomst till flermolnsanslutning 
med korta svarstider

Equinix-datacenter är strategiskt placerade runt om i världen med 
omedelbar närhet till digitala ekosystem.

Minst 30 % kortare svarstider

Upp till 60 % lägre kostnader för 
nätverkstrafik

Upp till 70 % lägre kostnader för 
molnanslutningar

Fördelar med en Dell-hanterad 
sammankopplad samlokalisering:4 

Med Dell APEX Data Storage Services på Equinix-datacenter3 ökar 
du värdet på dina som-en-tjänst-resurser med mjukvarudefinierad 

sammankoppling som ger dig tillgång till ett ekosystem 
av partner, tjänsteleverantörer och offentliga molntjänster 
utan att göra avkall på prestanda, säkerhet eller kontroll.

Kraften i en Dell-hanterad 
sammankopplad samlokalisering

En ledare inom samlokalisering av 
datacenter och sammankopplingstjänster 

över hela världen2

Nr. 1 världen över 
inom företagslagring1

BANBRYTANDE 
SAMARBETE

https://www.dell.com/sv-se/dt/apex/cloud-services/data-storage-services.htm#equinix
https://www.equinix.com/content/dam/eqxcorp/en_us/documents/resources/infopapers/ip_equinix_company_fact_sheet_en.pdf
https://www.dell.com/sv-se/lp/access-apex



