
FRÄMSTA SKÄLEN

© 2023 Dell Inc. eller dess dotterbolag.

10
1 |  Dra nytta av multicloud per design 

Dells multicloud-vision är enkel: att koppla samman tekniska innovationer i offentliga moln och lokala miljöer och därmed viga samman det bästa 
båda sidorna har att ge. Med Dell APEX kan du använda de bästa innovationerna och förenklade molnupplevelser så att du kan göra driften 
smidigare, ha bättre kontroll över dina data och nyttja allt multicloud har att erbjuda – per design.

2 |  Välj klassens bästa teknik för att nå differentierade resultat
IT-chefer väljer ofta banbrytande teknik för att få en fördel när de försöker utvecklas. Det är därför många organisationer i dag övergår till 
multicloud-lösningar för att få tillgång till de bästa tekniska tjänsterna från alla leverantörer som kan hjälpa dem att uppnå differentierade 
resultat Dell APEX bygger på branschledande tekniska innovationer från Dell och organisationer i alla storlekar och i alla branscher i hela 
världen använder det dagligen. Det gör att du kan nå innovationsmålen snabbare.

3 |  Förena driften i olika miljöer för att förenkla omvandlingen
Dell APEX ger en verkligt enhetlig molnupplevelse som är mer konsekvent och kompatibel mellan offentliga och privata molnmiljöer. Du kan 
nyttja Dells programvara för lagring och dataskydd som finns i offentliga moln, programvara för offentliga moln som är integrerade i Dells 
infrastruktur för att förenkla utvecklingen av moderna appar, hybridmolnplattformar som förenklar driften och privata moln som är lika enkla 
och praktiska som offentliga moln. Det innebär att dina IT-team kan dra nytta av de Dell-verktyg och den teknik som de kanske redan använder, 
så att de kan tillämpa sina kunskaper i fler miljöer och samtidigt öka värdet på dina investeringar.

4 |  Använd Dells teknik i ett offentligt moln eller lokalt som tjänst
Med Dell APEX kan du använda Dells innovativa teknik som tjänst på fler sätt och nästan överallt. Du kan installera Dell APEX-tjänster lokalt 
i dina spridda datacenter och edge-miljöer, i samlokaliseringsanläggningar sida vid sida med leverantörer av offentliga moln, eller i offentliga 
moln. Datortjänster kan installeras på kontor eller i hemmet. Det omfattande Dell APEX-sortimentet ger dig större valfrihet och flexibilitet att 
införa teknik i dag. Det är tillgängligt på ett sätt som bara Dell Technologies och våra partner kan erbjuda.

5 |   Migrera arbetsbelastningar och anslut enkelt till data – undvik beroende av en 
enda leverantör
Med Dell APEX kan du fritt migrera arbetsbelastningar och ansluta data i olika moln med större enhetlighet och utan att oroa dig för att vara låst 
av en leverantör. Genom att använda en hybridmolnmodell med ett abstraktionslager kan du smidigt flytta arbetsbelastningar mellan privata och 
offentliga moln utan att ådra dig kostnader för att ändra appars arkitektur, och det kan spara mycket pengar. Med ett molnnära tillvägagångssätt 
kan du skapa ett enda gemensamt datalager som ansluter till alla större offentliga molnleverantörer samtidigt. På så vis kan du komma runt 
dataplaceringsproblem och minska lagringsbehovet. 

Få en enhetlig multicloud-upplevelse på teknik du litar på
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1  Enligt en ESG-studie. ESG Economic Validation: Understanding the Economic Benefits of Dell Technologies APEX. 
Juli 2022. Läs hela rapporten här.

2  Beroende på om hårdvaran är tillgänglig för de vanliga underliggande plattformskonfigurationerna. Den faktiska 
maskinvarutillgängligheten kan variera.
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6 |  Etablera tjänster snabbt och skalanpassa resurser på begäran 

Dell APEX molnfunktioner ger IT-teamet möjlighet att snabbt etablera tjänster och skalanpassa resurser på begäran. Dell APEX levererar teknik 
som tjänst varhelst du behöver det, vilket gör att du kan korta planerings- och etableringstiden, korta projekts löptid och lättare anpassa dig 
efter förändrade affärskrav. Oavsett var Dell APEX installeras blir det enklare, smidigare och lättare att kontrollera allt i företagets IT-miljö och 
i multicloud-, multiedge- och multidatacentermiljön.

7 |  Få ekonomisk flexibilitet med tydliga kostnader och månatliga betalningar 
Dell APEX gör att du bättre kan förutsäga kostnader och betalningar som fördelas över hela löptiden. Det gör att du sparar kapital och 
har pengar till hands för brådskande prioriteringar. Dessutom kan användningsbaserade förbrukningsmodeller, som finns i hela vår 
infrastrukturportfölj, hjälpa dig att anpassa kostnader mer exakt efter faktisk användning. Denna optimala metod för betalning för användning 
minskar eller eliminerar inte bara den tid som krävs för kapacitetsplanering utan kan också dramatiskt minska kostnaderna för onödig 
överetablering med hela 42 %¹ beroende på arbetsbelastning, vilket ger dig större finansiell flexibilitet att dra nytta av tillväxtmöjligheter.

8 | Placera data på rätt plats vid rätt tidpunkt för att uppnå den fart du behöver 
Data är det bränsle som driver på den digitala omvandlingen. Därför är det en god idé att installera dina mest kritiska data och krävande 
program på tekniska lösningar som kan nå enastående prestanda. Dell APEX-tjänster som bygger på Dell Technologies infrastruktur är avsedda 
att brukas enbart av dig, antingen lokalt i ditt datacenter eller i samlokaliseringsanläggningar med låg latens till offentliga molnleverantörer 
i närheten. På så sätt kan du uppnå förstklassiga prestanda för dina prioriterade arbetsbelastningar.

9 | Skydda mot cyberangrepp och oplanerade driftstopp
Implementeringar av privata Dell APEX-moln ger mer kontroll över cybersäkerhetsstrategin och den fysiska säkerheten i IT-infrastrukturen. 
Dell APEX cyberåtersällningstjänster hjälper dig att skydda dina viktigaste data från det ökade hotet av utpressningstrojaner genom att fysiskt 
isolera data i ett säkert digitalt valv. Eftersom du kan hantera cyberresiliensberedskapen kan du själv skydda immateriell egendom och hålla data 
privata på egna villkor. Dessutom använder Dell APEX Data Storage Services – både för fil- och blocklagring – Dell Technologies infrastruktur, 
som är utformad för 99,9999 % tillgänglighet², för att skydda mot oväntade driftavbrott.

10 | Se till att data lagras på kända platser för att underlätta efterlevnaden
Med Dell APEX kan du lagra data på kända platser för att underlätta efterlevnaden av bransch- eller myndighetsföreskrifter eller interna policyer. 
Sådan effektiv styrning kan hjälpa dig att undvika problem som kan utgöra brott mot datasekretess-, lokaliserings- eller datasuveränitetskrav 
samt de påföljder som det kan medföra. Dell APEX-erbjudanden om tjänster på plats och molnnära tjänster ger dig full kontroll över dina data 
och sinnesro genom att du vet var de befinner sig under hela livscykeln.

Läs mer om Dell APEX-molnupplevelsen och se vad du kan får ut av den. 
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