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Baserad på förstklassig, skalbar NAS-teknik
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Dell Technologies är en betrodd partner och världens ledande leverantör av lagringssystem för företag.1 Och nu, med �exibiliteten att 
distribuera din �llagring via en som-en-tjänst-modell, kan du vara säker på att dina ostrukturerade data lagras, hanteras, skyddas och 
analyseras e�ektivt, vilket ger dig tid att fokusera på att få ut mesta möjliga av dina data.

Stöd för ett brett utbud 
av datatyper och olika 
arbetsbelastningar med 
samtidiga, inbyggda 
självbetjäningsfunktioner med 
�era protokoll, inklusive NFS-, 
SMB-, HDFS-, Amazon S3-, 
HTTP- och FTP-protokoll.

Alla data, var 
som helst

Sänk kostnaderna med 
automatiserad lagringsplacering 
baserad på verksamhetsregler 
och inbyggd intelligens.

Kostnadsoptim-
erad dataplacering

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

Integrera smidigt med ledande 
leverantörer såsom Pivotal, 
Cloudera, Hortonworks och Splunk 
för att hantera arbetsbelastningar 
inom arti�ciell intelligens, 
maskininlärning och djupinlärning 
med analys på plats.

Big Data-
integrering

Flermolnsberedskap i samarbete 
med partner för samlokalisering 
av datacenter2 möjliggör 
anslutning till de kunder, partner 
och ekosystem som ger mest 
värde – utan leverantörslåsning.

Flexibilitet för 
�era moln

Skydda ditt företag med 
kryptering av data vid vila 
(D@RE) via självkrypterande 
enheter, rollbaserad 
åtkomstkontroll, autentisering 
med LDAP/AD, åtkomstzoner, 
�lsystemsgranskning, 
SMB3-kryptering och 
transparent 
HDFS-datakryptering.

Robusta säker-
hetsalternativ

All Dell APEX Data Storage 
Services-infrastruktur är 
utformad för 99,9999 % 
tillgänglighet och inkluderar 
uppgraderingar av hårdvara utan 
avbrott.3

Hög 
tillgänglighet

Stöd för S3 utökar 
lagringsanvändningsfallen så 
att de omfattar molninbyggd 
utveckling utan att man behöver 
kopiera data.

Objektaktiverad

45 % 
lägre överprovisioner-
ingskostnader

86 % 
besparingar på planer-
ing och provisionering

50 % 
tidsbesparingar för 
IT-team

129 % 
beräknad avkastning på 
investeringen

1 IDC WW Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, kvartal 2 2022 historisk utgåva, 8 september, 2022. Rankning av leverantörers intäkter.
2 Dell-hanterad samlokaliseringsdistribution är inte tillgänglig med kundhanterade prenumerationer. Besök www.Dell.com/Access-APEX för 
information om regional tillgänglighet för Dell-hanterad samlokaliseringsdistribution.
3 Baserat på hårdvarutillgänglighet på vanliga underliggande plattformskon�gurationer. Den faktiska hårdvarutillgängligheten kan variera.
4 Forrester-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
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Det �nns mer information på Dell.com/APEX-Storage

https://www.dell.com/sv-se/dt/apex/storage/data-storage-services/index.htm
https://www.dell.com/sv-se/lp/access-apex
https://www.delltechnologies.com/asset/sv-se/solutions/apex/industry-market/forrester-tei-dell-technologies-apex-data-storage-services.pdf

