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Dell APEX veelgestelde vragen  

Oorspronkelijk document dat hier is gekoppeld  
   

Dell APEX leren kennen  
   

V: Wat is APEX?  
APEX is ons portfolio van op abonnementen gebaseerde technologieën die een gemakkelijke en 
flexibele cloudervaring bieden met meer controle over applicaties en data. Met Dell APEX kunt u 
Dell software gebruiken in public clouds, publiccloudsoftware implementeren op Dell infrastructuur 
op de locatie van uw keuze en vereenvoudigde cloudervaringen naar on-premises omgevingen 
brengen, met inbegrip van datacenters, colocatiefaciliteiten en op de edge.  
 

Met Dell APEX kunnen IT-teams zich minder richten op het beheer van de infrastructuur 
en meer op het versnellen van innovatie. Dit betekent dat u zich sneller kunt aanpassen aan 
veranderende vereisten en IT-activiteiten kosteneffectiever kunt uitvoeren, waardoor risico's 
worden geminimaliseerd en resources worden gemaximaliseerd. Organisaties die Dell APEX 
gebruiken, hebben over drie jaar 39% lagere bedrijfskosten gerealiseerd.1  

 

V: Hoe kan Dell APEX mij helpen met multicloud?  
A. Eind 2022 zal 83% van de bedrijven multicloud hebben geïmplementeerd, met behulp van 
meerdere cloudomgevingen, om te voldoen aan hun veranderende bedrijfsbehoeften.2Toch 
werken deze clouds meestal als silo's, waardoor complexiteit toeneemt, de beveiliging afneemt 
en het risico op kostenoverschrijdingen toeneemt. Dit wordt standaard multicloud genoemd. 
In plaats daarvan maakt Dell APEX multicloud door design mogelijk, met een meer uniforme 
cloudervaring in verschillende cloudomgevingen, zodat u workloads effectiever kunt optimaliseren 
en de controle over data kunt overnemen. Hierdoor kunt u efficiënter werken, de flexibiliteit en 
productiviteit verbeteren, de beveiliging versterken en vendor lock-in voorkomen.  
 

Zo kunt u bijvoorbeeld on-premise storage- en databeschermingsresources van Dell, waarmee 
uw IT-teams wellicht al vertrouwd zijn, naar publiccloudomgevingen overzetten om aan 
piekbehoeften te voldoen. U kunt ook de geavanceerde software van Dell implementeren 
in public clouds, zodat u de benodigde resources sneller kunt inzetten.   
 

Dell databeschermingssoftware en cyberherstelservices beschermen al meer dan 12 exabyte 
aan data3 in de grote public clouds, zodat u vertrouwen kunt stellen in onze aanpak. 
 

V: Hoe profiteren organisaties van de Dell APEX as-a-Service-ervaring?  

Met Dell APEX kunt u in ons brede portfolio profiteren van de vereenvoudigde cloudervaringen die 
u kent en waar u van houdt, met snelle provisioning, on-demand schaalbaarheid en pay-as-you-
go-gebruik. Dit brengt de vele voordelen van de public cloud naar uw on-premises omgevingen, 
terwijl u meer controle houdt over uw data op een afzonderlijke infrastructuur.  

Dit wordt bereikt door onze innovatieve technologieën als as-a-Service aan u te leveren, waar 
u ze ook nodig hebt, in een datacenter, colocatie of een edge-locatie. Dell kan de levenscyclus 
van de infrastructuur namens u beheren, zodat uw IT-teams zich op belangrijkere activiteiten 
kunnen concentreren. Daarom biedt ons hele aanbod een consistente ervaring, van de 
implementatie tot de activiteiten en de overgangstijd. Als gevolg daarvan is er mogelijk minder 
tijd nodig om nieuwe capaciteit te implementeren, zijn de operationele kosten lager en wordt 
er minder tijd aan ontmanteling besteed.4 

https://www.dell.com/en-us/dt/apex/index.htm#pdf-overlay=//www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/apex/briefs-summaries/apex-customer-faqs.pdf
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V: Hoe kan ik met Dell APEX op- en afschalen en betalen voor wat ik gebruik?  
A: Dell APEX biedt een moderne gerbruikservaring voor veel onderdelen van ons brede 
infrastructuurportfolio, zodat u de capaciteit van uw dynamische workloads flexibel kunt op- 
en afschalen met betalingen die zich aanpassen aan het gebruik. Dit haalt het giswerk uit 
de capaciteitsplanning, zodat u problemen met overprovisioning kunt voorkomen en de kosten 
beter kunt afstemmen op het werkelijke gebruik. 
 

Met Dell APEX Flex on Demand kunt u een pay-per-use-abonnement aanpassen aan het Dell 
infrastructuurproduct van uw keuze, van storage tot databescherming en servers en meer. 
We implementeren vooraf extra buffercapaciteit (meestal 25% meer dan uw basisbehoeften), 
waardoor het risico op onderprovisioning wordt beperkt. U kunt de capaciteit op- en afschalen 
binnen de buffer. U hoeft alleen te betalen voor capaciteit die wordt gebruikt, allemaal tegen één 
concurrerend tarief zonder extra kosten. 
 

Op dezelfde manier biedt Dell APEX Data Storage Services op gebruik gebaseerde 
abonnementen die zijn geïmplementeerd met extra buffercapaciteit, zodat deze al op aanvraag 
beschikbaar zijn. Door te profiteren van dit pay-per-use model, kunt u de kosten van 
overprovisioning met wel 45% verlagen.5 

   
V: Hoe kan ik met Dell APEX de controle overnemen over de beveiliging van mijn 
IT-infrastructuur?  
A: Met Dell APEX kunt u de controle overnemen over de fysieke beveiliging van uw IT-
infrastructuur en de cyberveerkracht van uw organisatie. De toegevoegde controle van de private 
cloud betekent dat u de best practices voor cyberbeveiliging en detectie van bedreigingen kunt 
uitbreiden, waar Dell APEX ook wordt geïmplementeerd. U hebt de controle, wat betekent dat u 
de toegang van derden effectiever kunt beperken, intellectueel eigendom kunt beschermen en 
gevoelige data beter kunt beveiligen, terwijl u ook back-ups kunt maken en data onsite of elders 
kunt plaatsen voor een doeltreffend herstel na noodgeval.  
 

Met Dell APEX kunt u data neerzetten waar dat nodig is om u te helpen bij de naleving van 
wettelijke vereisten, zodat u de volledige controle over uw versleuteling en datatoegang 
behoudt. Het privé houden en binnen uw rechtsgebied bewaren van uw informatie gedurende 
de gehele levenscyclus biedt een eenvoudige, rendabele strategie voor databeheer.  
  

Uw uitdagingen oplossen  
  
V: Hoe vereenvoudigt Dell APEX de infrastructuur?  
A: Het is absoluut noodzakelijk om gelijke tred te houden met de technologische vooruitgang. 
Maar voortdurende veranderingen in de wereld van IT kunnen leiden tot complexiteit, waardoor 
bedrijven zich niet kunnen concentreren op wat het belangrijkst is: het leveren van meer waarde 
aan hun klanten. Met Dell APEX kunnen klanten kiezen uit het Dell portfolio van de beste 
infrastructuur in hun klasse om te voldoen aan hun unieke bedrijfsbehoeften en tegelijkertijd 
activiteiten in al hun omgevingen te verenigen. Hierdoor kunnen organisaties hun activiteiten 
vereenvoudigen, ondoeltreffendheden verminderen en hun investeringen stimuleren.   
 

V: Hoe maakt Dell APEX mij flexibeler?  
A: IT-leiders hebben oplossingen nodig die passen bij hun huidige behoeften, maar snel kunnen 
worden aangepast aan de behoeften van morgen. Dell APEX versnelt uw inkoopproces met een 
selfserviceconsole en snelle levertijden. Klanten hebben zelfs vastgesteld dat resources 60% 
sneller kan worden geïmplementeerd met Dell APEX.6 U kunt Dell software ook gebruiken in 
public clouds, wat betekent dat u de flexibiliteit van de cloudervaring kunt uitbreiden, waar uw 
applicaties en data zich ook bevinden.   
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V: Hoe geeft Dell APEX mij meer controle?  
A: Bedrijven krijgen te maken met een gebrek aan controle over data: van inzicht in waar 
ze zich bevinden en wie er toegang toe heeft, tot de garantie dat ze aan de voorschriften 
voldoen en beschermd worden. Met Dell APEX kunt u zich richten op het plaatsen van data 
en workloads om aan uw unieke bedrijfsbehoeften te voldoen. U kunt ervoor zorgen dat data 
zich op bekende locaties bevinden om aan de naleving te voldoen. Op dezelfde manier kunt 
u data-placement optimaliseren om de prestaties te maximaliseren, bijvoorbeeld door data 
te verwerken in de buurt van de locatie waar deze worden gegenereerd om problemen met 
datazwaartekracht te overwinnen.  
  

Aan de slag met Dell APEX   
   

V: Wat is de Dell APEX Console?  
A: De Dell APEX Console is een moderne, uniforme webinterface waarmee u eenvoudig uw 
IT-levenscyclus kunt beheren. Via de Dell APEX Console kunt u een catalogus van Dell APEX 
services vinden, bestellen en configureren. Na verloop van tijd kunt u ook workloads 
implementeren, multi-cloudresources beheren, de kosten in real time bewaken, gebruiks- 
en factureringsrapporten genereren en extra resources aanschaffen als u die nodig heeft.  
   

V: Hoe kan ik aan de slag met de Dell APEX Console?  
A: De Dell APEX Console is toegankelijk via https://console.delltechnologies.com/. Neem voor 
toegang tot de console contact op met uw Dell Technologies Account Executive die u helpt bij 
het activeren van uw gebruikersaanmelding en het maken van een organisatie voor uw bedrijf. 
Nadat u zich hebt aangemeld, hebt u toegang tot bronnen en documentatie in het gedeelte 
Support en in de gehele console.  
   

V: Waar kan ik meer informatie vinden over Dell APEX?  
A: Ga naar de Dell APEX startpagina voor meer informatie over ons portfolio met services 
of vraag uw Dell Technologies Account Executive om meer informatie over Dell APEX.  
   
----  
   
  
Wijzigingen in de voetnoot  
-Meer informatie (verwijs naar de biz value-pagina; tekst: Learn more about how Dell APEX 
benefits your business)  
-Contactpersoon (koppeling contactpersoon vertegenwoordiger)  
-Meer resources bekijken (verwijs naar de resources-pagina) 
-Voeg de hashtag toe (#DellAPEX)  
 

Voetnoten  
1: Gebaseerd op een IDC Whitepaper in opdracht van Dell Technologies en Intel: The Business 
Value of Dell APEX as a Service Solutions, augustus 2021. Schattingen gebaseerd op 
een enquête onder 17 organisaties die Dell APEX as-a-Service oplossingen gebruiken, 
samengevoegd en gecombineerd tot een samengestelde organisatie. De werkelijke resultaten 
kunnen variëren. Volledig rapport  
2: FORRESTER OPPORTUNITY SNAPSHOT: EEN STUDIE OP MAAT IN OPDRACHT 
VAN DELL | JANUARI 2022. Volledig rapport  
3: Gebaseerd op een intern onderzoek van Dell Technologies, juni 2021  

https://console.delltechnologies.com/
https://www.delltechnologies.com/en-us/contactus.htm
https://www.dell.com/en-us/dt/apex/index.htm
https://www.delltechnologies.com/en-us/contactus.htm
http://www.dell.com/en-us/dt/apex/business-value.htm#tab0=0
https://www-wip.dell.com/en-us/dt/apex/business-value.htm#tab0=0&amp;pdf-overlay=//preview.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/apex/industry-market/idc-business-value-of-apex-as-a-service-solutions-whitepaper.pdf
https://www.dell.com/en-us/dt/apex/index.htm?dgc=SM&cid=170852&lid=spr7602507443&refid=sm_TWITTER_spr7602507443&linkId=181104946#pdf-overlay=//www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/apex/briefs-summaries/forrester-onsnap-analyst-multicloud-digitaltransformation-itagility-report.pdf
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4: Gebaseerd op een IDC Whitepaper in opdracht van Dell Technologies en Intel: The 
Business Value of Dell APEX as a Service Solutions, augustus 2021. Schattingen gebaseerd 
op een enquête onder 17 organisaties die Dell APEX as-a-Service oplossingen gebruiken, 
samengevoegd en gecombineerd tot een samengestelde organisatie. De werkelijke resultaten 
kunnen variëren. Volledig rapport. 
5: Een onderzoek van Forrester New Technology Projected Total Economic Impact™, in 
opdracht van Dell Technologies, juni 2021. Schattingen over 3 jaar, gebaseerd op interviews 
met vier organisaties die gebruikmaken van Dell APEX Data Storage Services, samengevoegd 
en gecombineerd tot een samengestelde organisatie, en antwoorden uit een enquête die is 
gehouden onder nog eens 121 IT-besluitvormers. De werkelijke resultaten kunnen variëren. 
Lees hier het volledige rapport. 
6: Gebaseerd op een IDC Whitepaper in opdracht van Dell Technologies en Intel: The 
Business Value of Dell APEX as a Service Solutions, augustus 2021. Schattingen gebaseerd 
op een enquête onder 17 organisaties die Dell APEX as-a-Service oplossingen gebruiken, 
samengevoegd en gecombineerd tot een samengestelde organisatie. De werkelijke resultaten 
kunnen variëren. Volledig rapport. 
  
  
  
 

https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/apex/industry-market/idc-business-value-of-apex-as-a-service-solutions-whitepaper.pdf
http://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-wip.dell.com/en-us/dt/apex/business-value.htm#tab0=0&amp;pdf-overlay=//preview.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/apex/industry-market/idc-business-value-of-apex-as-a-service-solutions-whitepaper.pdf

