
Mover dados com menos disrupção
Os dados são um dos recursos mais importantes da organização. 
Eles são necessários para impulsionar o crescimento dos negócios, 
mas dados distribuídos podem dificultar o acesso a insights valiosos. 
Nossos especialistas ajudam a migrar os dados com eficiência, 
de onde eles estiverem para onde poderão impulsionar a inovação.

Nossos serviços de migração de dados oferecem maior controle, 
segurança e valor por meio de processos padronizados de 
planejamento, execução e transferência de conhecimentos. 
Reduzimos o risco por meio de práticas recomendadas confiáveis 
de especialistas que fornecem 99,5% menos tempo de inatividade 
durante as migrações.

•  Consistência com uma plataforma padronizada e metodologia 
independente de fornecedor 

•  Projetos personalizados por meio de modelos padronizados de 
acordo com casos de uso específicos e resultados desejados

•  Tecnologia líder com amplo mecanismo de interoperabilidade, 
testes e validação 

•  Foco na disponibilidade contínua de aplicativos e dados

Serviços de migração 
de dados da Dell 

Acelere as migrações 
com uma experiência 

consistente e previsível 
em atualização de 
tecnologia e além

99,5%

Diminuir o tempo de 
inatividade até

versus abordagem manual*

Acelerar o uso em Dell APEX Data Storage Services 
•  Realizar migrações de bloco ou arquivo da Dell ou de outras marcas de armazenamento, 

de nuvem privada, híbrida ou pública

•  As migrações podem ocorrer a qualquer momento durante o uso ao agregar dados de várias 
fontes ou mover dados adicionais ao longo do tempo



Data Migration Services 
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O primeiro passo para transformar dados em insights
Da atualização tecnológica à transformação de seu data center, o Dell Technologies Services oferece 
um amplo espectro de serviços de migração para atender às suas necessidades.

Deixe que os especialistas da Dell ajudem 
sua organização a se modernizar mais 
rapidamente movendo seus dados 
para a nova tecnologia da Dell EMC, 
independentemente do formato de 
arquivo. (Bloco, arquivo, objeto ou V2V). 

Nossos serviços também podem ajudar 
a recolocar dados de conteúdo em uma 
plataforma semelhante ou após upgrade 
(SQL, SharePoint, Office365, OneDrive).

Migre dados de uma abordagem 
centrada em aplicativos, com a confiança 
de que todas as cargas de trabalho 
dependentes serão movidas juntas.

Tech Refresh
(Bloco, arquivo, objeto, V2V)

A Dell oferece uma ampla variedade de 
migrações de dados de modo a atender 
aos seus resultados para os negócios

Migrar de/para 
a nuvem pública 

Mover pacotes e eventos com 
base em interdependências 

MIGRAR PARA VÁRIAS NUVENS

REPATRIAÇÃO PARA 
NUVEM PRIVADA

MIGRAÇÃO DE DADOS

Dell Terceiros Privada PúblicaPREPARAÇÃO EXECUÇÃO ACOMPANHAMENTO

 PLANEJAR E GERENCIAR

Nossos especialistas ajudam 
a minimizar o risco e a mover os dados 
com eficiência de onde estão para onde 

poderão impulsionar a inovação

MIGRAÇÃO FÁCIL DE SUA PLATAFORMA ATUAL

Conheça os Dell 
Consulting Services

Entre em contato com 
um especialista da 
Dell Technologies

Visualize  
mais recursos

Participe da conversa com 
a #DellTechnologies

http://Consulting%20Services
https://www.dell.com/en-us/dt/forms/contact-us/innovate-with-services.htm
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