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TOP REASONS 
 

WHY CUSTOMERS DEPLOY DELL EMC 

POWERSTORE IN VMWARE ENVIRONMENTS 

O Dell EMC PowerStore alcança níveis inéditos de agilidade e versatilidade operacional para os atuais ambientes VMware. Ele utiliza a melhor 

tecnologia de armazenamento moderna dos arrays de uso específico e incorpora os recursos avançados do hypervisor ESXi da VMware para oferecer 

flexibilidade sem precedentes.  

1  Desenvolvido para o ecossistema VMware 

O Dell EMC PowerStore oferece profunda integração com o VMware vSphere. O PowerStore foi projetado para VMware VVols e os 

executa nativamente. O PowerStore também pode vir com o ESXi instalado, oferecendo um recurso — o AppsON — que permite 

executar aplicativos virtualizados diretamente na plataforma de armazenamento. Ele dá suporte aos primitivos de descarregamento 

de armazenamento do vSphere, possibilitando executar operações de armazenamento, como zeragem de blocks e cópias de dados, 

e pode ser gerenciado pelo vCenter existente por meio do plug-in Dell EMC VSI vCenter opcional. Essa funcionalidade aumenta 

a eficiência do administrador da VMware, além de melhorar o desempenho e a confiabilidade dos ambientes VMware. 

2  Integração com a nuvem 

O Dell EMC PowerStore pode ser implementado com o VMware Cloud Foundation (VCF) para dar suporte total aos domínios 

de infraestrutura virtual (VI) do VCF, também chamados de domínios de carga de trabalho. O PowerStore pode ser utilizado como 

o armazenamento principal ou complementar nos domínios de VI do VCF. Utilizando Dell EMC Cloud Storage Services, o PowerStore 

pode disponibilizar seus conjuntos de dados no local para o consumo no VMware Cloud on Amazon Web Services (AWS), Microsoft 

Azure e Google Compute (GCP) por meio de conexões diretas de baixa latência. 

3  Desempenho para ambientes virtualizados 

Os clientes usam cada vez mais a VMware como a plataforma padrão e confiável de implementação de infraestrutura. À medida que 

adotar os aplicativos de última geração, como lógica analítica moderna, contêineres, ferramentas de bancos de dados NoSQL e IA/ML, 

a VMware estará no centro dessas implementações. O Dell EMC PowerStore foi desenvolvido para atender a esses requisitos pesados 

de armazenamento de última geração e oferecer o mais alto nível de desempenho necessário. Ao adotar a mais recente tecnologia 

de armazenamento disponível (design com NVMe completo e memória de classe de armazenamento Intel Optane), juntamente com 

a redução de dados em linha e contínua (desduplicação avançada e compactação acelerada por hardware via Intel QuickAssist), os 

clientes podem ter a certeza de trabalhar em um ambiente VMware de alto desempenho, que se adapta à dinâmica das necessidades 

de suas carga de trabalho 

4  Disponibilidade essencial com proteção de dados de classe empresarial 

O PowerStore é inerente e altamente disponível com um controlador de armazenamento ativo/ativo e se integra ao VMware Site 

Recovery Manager para oferecer uma plataforma de aplicativos altamente disponível para ambientes VMware. O PowerStore pode 

replicar seus conjuntos de dados para outros arrays do PowerStore, garantindo a disponibilidade contínua dos dados. O PowerStore 

oferece tolerância a falhas para seus ambientes VMware. Ele também tem proteção de dados integrada e esquemas de criptografia 

de dados em repouso para proteger contra a perda de dados local. 

5  Investimento à prova de obsolência 

O programa de armazenamento Future-Proof da Dell EMC elimina a preocupação de adquirir armazenamento. A aquisição de um 

Dell EMC PowerStore se qualifica para a garantia de satisfação de três anos, a garantia de eficiência do armazenamento All-Flash, 

as migrações de dados sem preocupações, a proteção do investimento em hardware e a manutenção clara do preço, bem como 

a disponibilidade de Anytime Upgrades. Fique tranquilo com o Dell EMC PowerStore. 
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