
Confira o portfólio 
do Dell APEX

Confira o portfólio de 
soluções "as a service" do Dell APEX.

Confira o Dell APEX 
Data Storage Services

Descubra o que o Dell APEX Data Storage 
Services pode fazer por sua organização.

O portfólio do Dell APEX não se limita ao armazenamento. O Dell APEX oferece as soluções de 
"as a service" de que você precisa, quando precisar delas, tudo isso com poucos cliques.
O Dell APEX dá flexibilidade no uso de OpEx.1 Assim, você estará com tudo pronto para o que 

vier.

Percorra toda a jornada de TI

Aumente ou diminua a capacidade conforme necessário para atender de maneira 
dinâmica aos requisitos dos clientes e das cargas de trabalho.

Aumente 
o seu patrimônio conforme 
a demanda da empresa

Faça 
melhorias com base no uso 
da capacidade em tempo real

Monitore 
o desempenho da integridade 

e os gastos do sistema proativamente

Faça 
implementações mais seguras 
nos locais de sua preferência

Configure 
opções flexíveis no 
modelo "as a service"

Descubra 
soluções de infraestrutura 
inovadoras do Dell APEX

CONSOLE

DELL

Ao usar o intuitivo Dell APEX Console, é possível configurar novos serviços e selecionar o 
serviço de dados, o gerenciamento, a localização, a capacidade básica, o nível de 
desempenho e a duração ideais para você.

Selecione as opções de serviço de acordo com o desempenho ideal para os resultados que 
você quer.

Como funciona

• Faça o dimensionamento de maneira dinâmica à medida que os requisitos aumentarem

• Preço único para capacidade básica e uso sob demanda sem taxas por excesso

• A Dell cuida da entrega, da implementação, do monitoramento, das operações e do descarte 
   sustentável3

• O Dell APEX Data Storage Services foi feito para oferecer 99,9999% de disponibilidade4

• Implemente seus recursos onde eles agregarem o máximo de valor, no local ou em uma instalação 
     de colocação interconectada com gerenciamento feito pela Dell3

A Dell oferece, possui e mantém3 sua infraestrutura de armazenamento ideal: hardware e 
software de armazenamento.

Você seleciona os níveis de serviço que atendem às necessidades exclusivas da sua 
empresa e mantém o controle operacional sobre as cargas de trabalho e aplicações.

O Dell APEX simplifica radicalmente o armazenamento

Ajuda a atender aos requisitos com normas e de conformidade

Conecte dispositivos à nuvem de sua preferência mantendo o controle sobre os dados

Transforme-se em um provedor de serviços para sua organização

CONTROLE

Ofereça recursos aos clientes conforme o necessário

Reaja de maneira dinâmica às mudanças nos requisitos das cargas de trabalho

Ajuste suas despesas de acordo com o uso real em vez do antecipado

AGILIDADE

Acabe com os problemas orçamentais relacionados aos ciclos de atualização 
tecnológica

Deixe que a equipe de TI se concentre em atividades de mais valor agregado

Configuração, monitoramento e gerenciamento simples em um só console

SIMPLICIDADE

O Dell APEX Data Storage Services é um portfólio de "as a service" de 
recursos de armazenamento escaláveis e flexíveis com base nas tecnologias líderes do 
setor.2

Com o Dell APEX, os líderes de TI podem atender às demandas variáveis, concentrando-se 
nos resultados, e não na infraestrutura.

• Diminuam as despesas

• Deixem a equipe de TI em dia com os objetivos organizacionais

• Removam a infraestrutura do balancete de CapEx1

A implementação do Armazenamento as a Service deve crescer muito.
Com simplicidade, agilidade e controle, modelos de "as a service" permitem 
que as empresas:

Um modelo de "as a service" pode ajudar

-- Gartner, "2023 Planning Guide for Cloud, Data Center and Edge Infrastructure", outubro de 2022

"Até 2025, mais de 70% de toda a capacidade de armazenamento empresarial 
será vendida por consumo, um aumento em relação a menos de 35% em 2021."

• Soberania e segurança de dados

• Excesso e falta de provisionamento

• Crescimento de dados imprevisível

• Restrições no orçamento de capital

• Complexidade da nuvem

• Limitação do tamanho ou da 

experiência da equipe de TI

Gerenciar o armazenamento de dados pode ficar complicado 
rapidamente, ainda mais com dificuldades como:

O armazenamento de dados está em 
dia com os objetivos da sua empresa?

https://www.dell.com/pt-br/dt/apex/storage/data-storage-services/index.htm
https://www.dell.com/pt-br/dt/apex/index.htm
https://www.dell.com/support/home/pt-br/product-support/product/apex-data-storage-service/docs
https://www.dell.com/pt-br/lp/access-apex

