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MOTIVOS PRINCIPAIS 
PELOS QUAIS OS 
CLIENTES ESCOLHEM 
O ARMAZENAMENTO 
DO POWERSTORE 

O Dell EMC PowerStore alcança níveis inéditos de agilidade e versatilidade operacional para a atual infraestrutura de 
TI móvel/em nuvem. Usando uma arquitetura de software em contêineres, o PowerStore adota a melhor tecnologia de 
armazenamento moderna e elimina as típicas perdas de desempenho, escalabilidade e eficiência de armazenamento. 
Incorporando os recursos avançados do hypervisor ESXi da VMware, o PowerStore oferece flexibilidade sem precedentes, 
não apenas permitindo a hospedagem virtualizada dos aplicativos dos usuários diretamente no equipamento, mas também 
com a integração perfeita ao ambiente de gerenciamento de TI dos clientes e ao ecossistema da VMware. 
  

1 | Arquitetura definida por software  
O equipamento PowerStore foi desenvolvido com base em uma arquitetura de software baseada em contêiner 
com funcionalidades exclusivas para oferecer e integrar recursos avançados do sistema. A modularidade dos 
contêineres permite a portabilidade de recursos, a padronização e o rápido time-to-market de novos recursos, 
além de possibilitar o máximo de flexibilidade de implementação. Além dos novos módulos desenvolvidos 
especificamente para o PowerStore, os aplicativos e recursos comprovados do portfólio de soluções 
multiplataforma da Dell EMC, inclusive AppSync, SRM e Data Protection Suite, podem ser integrados 
diretamente ao ambiente operacional do PowerStore. 

 

2 | Agilidade incomparável com o AppsON 

A integração da arquitetura definida por software do PowerStore com o VMware ESXi incorporado resulta 
em um nível inédito de consolidação do armazenamento empresarial, combinando os benefícios de um 
ambiente de aplicativos local no array com a integração incomparável com o ambiente de gerenciamento 
e os recursos de servidor do vSphere. Os benefícios do recurso AppsON incluem um novo nível de agilidade 
para as implementações de aplicativos, com movimentação contínua entre os equipamentos PowerStore 
e os servidores VMware ESXi, bem como a habilidade de reduzir a pilha ao eliminar o espaço ocupado pelo 
servidor e o sistema de rede, resultando em implementações remotas e de borda com economia de espaço. 

 

3 | Automação inteligente 
O PowerStore simplifica o desenvolvimento de aplicativos e automatiza os fluxos de trabalho de armazenamento 
por meio da integração com um amplo ecossistema de estruturas líderes de gerenciamento aberto e DevOps. 
Ele oferece suporte à integração abrangente com o gerenciamento da VMware e seus recursos operacionais, 
inclusive gerenciamento e provisionamento do armazenamento do vSphere, VAAI, VASA e suporte nativo 
a VVols. Nas áreas crescentes de criação de contêineres e DevOps, os usuários do PowerStore podem 
aproveitar os plug-ins, inclusive para CSI, Kubernetes, Ansible e vRealize Operations. 

4 | Operação independente 
O PowerStore usa o posicionamento inteligente de dados para melhorar a utilização e o desempenho do 
sistema por meio do provisionamento equilibrado de novos volumes de armazenamento dos equipamentos, 
enquanto o mecanismo de aprendizado de máquina monitora continuamente o cluster e recomenda ações 
para rebalancear os recursos do cluster, identificando e automatizando as alterações necessárias para 
manter a eficiência ideal. 
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5 | Tecnologia de armazenamento de última geração  
O PowerStore foi projetado desde o início para aproveitar os mais recentes desenvolvimentos em tecnologias 
de armazenamento, interface e rede. A arquitetura NVMe completa do equipamento PowerStore oferece todos 
os benefícios do armazenamento de estado sólido, com mais largura de banda e menos latência para atender 
aos requisitos dos SSDs flash, bem como a nova memória de classe de armazenamento (SCM) Intel Optane 
de duas portas, resultando em ainda mais desempenho. O design ativo-ativo de alta disponibilidade do 
PowerStore oferece suporte nativo a bloco, arquivo e VVols em um sistema único, além de oferecer eficiência 
de armazenamento superior e consistente, possibilitada pela redução de dados contínua e inteligente, inclusive 
desduplicação e compactação avançadas, com os significativos benefícios de desempenho da aceleração de 
hardware que utiliza a tecnologia Intel QuickAssist. 

 

6 | Capacitação da nuvem  
 Os clientes do PowerStore podem integrar facilmente a respectiva infraestrutura no local em ambientes 

de solução de nuvem híbrida e, ao mesmo tempo, manter a consistência operacional. Para os clientes da 
VMware, o VMware Cloud on AWS oferece uma nuvem híbrida uniforme ao estender o ambiente do vSphere 
no local para a AWS Cloud e oferecer serviços de bloco e arquivo do PowerStore para implementações do 
VCF. Com o recurso AppsON do PowerStore por meio do vSphere, os usuários podem migrar facilmente 
aplicativos e dados entre o PowerStore e a AWS com base nas necessidades, sem precisar de ferramentas 
de gerenciamento adicionais para obter operações simples e consistentes. 

 

7 | Scale-up e scale-out para o crescimento flexível  
A avançada tecnologia de organização por clusters permite que o PowerStore dimensione a capacidade 
de processamento do sistema para até quatro equipamentos, enquanto o dimensionamento de unidades 
individuais aborda o crescimento flexível da capacidade e o balanceamento de recursos. Com essa abordagem 
equilibrada de escalabilidade do armazenamento, a força tradicional do armazenamento midrange, que oferece 
capacidade de scale-up econômica, é combinada com a capacidade de dimensionar o desempenho conforme 
as necessidades dos aplicativos aumentam e evoluem. E com o balanceamento inteligente de recursos, 
o PowerStore pode equilibrar automaticamente o armazenamento e as cargas de trabalho para maximizar 
a utilidade do sistema. 

  

8 | Análise preditiva e monitoramento proativo  
O CloudIQ é um aplicativo nativo de lógica analítica de armazenamento em nuvem que está incluído nos 
equipamentos PowerStore sem nenhum custo. Ele oferece monitoramento abrangente da integridade 
do sistema, do desempenho, da capacidade, das configurações e das métricas de proteção no array. 
Ele combina essas métricas com o aprendizado de máquina e as medições com análise preditiva para 
melhorar o planejamento da capacidade e corrigir problemas antes que eles afetem os negócios. O CloudIQ 
cria uma pontuação de integridade proativa e abrangente por array para garantir que cada equipamento 
PowerStore ofereça a base ideal para executar os dados de negócios com a mais alta disponibilidade. 

 

9 | Future-Proof com Anytime Upgrades 
A Dell apoia cada sistema Dell EMC PowerStore com o programa Future-Proof, incluindo uma garantia 
de redução de dados de 4:1, bem como o Anytime Upgrade, o programa de upgrade do controlador 
mais flexível do setor.1 O Anytime Upgrade oferece upgrades com dados no local para os equipamentos de 
última geração, de última geração mais um modelo superior ou um scale-out dos ambientes existentes com um 
segundo sistema igual ao primeiro. Os nós do PowerStore podem ser substituídos sem interrupções, preservando 
as unidades e as gavetas de expansão existentes, sem exigir novo licenciamento nem compras adicionais. Com 
o PowerStore, a infraestrutura pode ser modernizada sem um grande upgrade, sem tempo de inatividade e 
sem afetar os aplicativos. Acesse a página do Programa de fidelidade Future-Proof para obter mais detalhes. 
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Exige a compra da opção do Anytime Upgrade Standard ou Select e um contrato mínimo de ProSupport ou ProSupport Plus de três anos no ponto de venda para ser qualificado. A elegibilidade 
para o upgrade começa 180 dias após a emissão da fatura. 
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