
RETENÇÃO A LONGO 
PRAZO NA NUVEM

Expanda a capacidade útil 

em até 2 vezes  
na nuvem

CLOUD DISASTER 
RECOVERY8

Sem nenhum hardware a mais

Cloud DR
3 cliques
para failover

2 cliques
para failback

 

Equipamentos Dell EMC PowerProtect

Proteção avançada.
Grandes possibilidades.

Custo de menos 
de US$ 0,01 
GB/mês para 
proteger2

Custo

de redução nos 
recursos de 
armazenamento 
consumidos2

98%
de redução no 
tempo de backup 
e restauração276%

mais rápido para se 
recuperar em caso de 
desastre285%

de redução nos 
custos 
administrativos 
da proteção de 
dados2

22%
de redução nos 
custos de recursos e 
serviços em nuvem284%

Até 30%
mais compactação de dados�w

Até 65 vezes
mais desduplicação�w

Até 38%
de maior rapidez no backup e 
restauração 45% mais rápida5

60.000 IOPS
Para acesso/restauração 
instantâneos de até 64 VMs6
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para proteção de dados 
na nuvem
A economia digital de hoje exige que as 
organizações procurem novas formas de acelerar a 
transformação da TI para gerar melhores resultados 
para os negócios. Isso começa com uma proteção 
de dados robusta. Estamos ajudando clientes de 
todo o mundo com uma combinação de recursos 
comprovados e modernos.

Nº 1 em equipamentos 
e software de 
proteção de dados1

Benefícios econômicos e operacionais do 
portfólio de proteção de dados da Dell EMC

Equipamentos de proteção de dados 
Desde que foram lançados, a popularidade dos equipamentos de 
backup de uso especí�co entre organizações que buscam maior 
con�abilidade, velocidade e e�ciência de processos de backup e 
recuperação aumentou.

US$ 4 bilhões
Mercado global de 
Equipamentos de backup de 
uso especí�co em 2019³

SISTEMAS INTEGRADOS

Equipamentos de proteção, armazenamento e software all in one

SISTEMAS DE DESTINO

Equipamentos que funcionam em conjunto com uma ampla 
variedade de software de backup ou integração do aplicativo direta

Equipamentos PowerProtect Série DP
Software de proteção e armazenamento de dados all in one em um único equipamento para 
oferecer backup, replicação, recuperação, pesquisa, lógica analítica e muito mais. A maneira 
mais rápida de transformar a proteção de dados para o futuro. Sistema fácil de implementar 
e gerenciar ajuda a consolidar a proteção de dados em organizações de todos os tamanhos.

Equipamentos PowerProtect Série DD
A última geração de equipamentos de backup de Data Domain, que proporcionam 
desempenho, e�ciência e dimensionamento para a empresa. Desenvolvidos para atender às 
necessidades de backup, arquivo, recuperação cibernética e de desastres de organizações 
de todos os tamanhos. Integração fácil com software de backup da Dell EMC e de terceiros.

Assuma o controle da nuvem com 
equipamentos PowerProtect

Mais de 1.100
empresas con�am na Dell para 
proteger seus dados na nuvem7

Mais de 4.0 EB
de dados protegidos na nuvem 
pela Dell8

 PowerProtect
 Data Manager  
Aproveite os equipamentos PowerProtect 
com o PowerProtect Data Manager para 
oferecer proteção de dados de última 
geração que possibilita a transformação mais 
rápida da TI.

 + De�nido por software

 + Otimizado para multicloud

 + Autosserviço

 + Gerenciamento baseado em SaaS

1 Com base na receita combinada do Purpose-Build Backup Appliance (PBBA) Tracker da IDC do 2º trimestre de 2020, com segmentos selecionados do mercado de software de armazenamento do Storage Software and Cloud Services Qview do 2º trimestre de 2020.

2 Relatório "Analyzing the Economic and Operational Bene�ts of the Dell EMC Data Protection Portfolio", Enterprise Strategy Group, setembro de 2020

3 IDC Market Spotlight. Resultados do mercado de equipamentos de backup de uso especí�co em 2019. Abril de 2020

4 Com base em uma telemetria de campo a respeito dos equipamentos PowerProtect Série DD. Os equipamentos PowerProtect Série DP também se aplicam aos dados de telemetria de campo. Os resultados reais podem variar.

5 Com base em testes internos da Dell EMC com o protocolo DD Boost no DD9900 dentro do DP8900 com DDOS 7.2 em comparação com DD9800 dentro do DP8800 com DDOS 7.2, abril de 2020. Os resultados reais podem variar.

6 Com base em testes internos usando 8 KB 100% lidos para medir o pico de IOPS, realizados no PowerProtect DD9900 e DDOS 7.2, julho de 2020. Novos testes realizados no DD9900 dentro do DP8900, setembro de 2020. Os resultados reais podem variar.

7 Com base em uma pesquisa interna da Dell, outubro de 2020

8 Com base em uma análise da Dell, outubro de 2020

Consuma a TI da maneira que melhor se 
adapta ao seu orçamento e suas necessidades

A Dell Technologies On Demand inclui uma seleção 
completa de soluções de pagamento �exíveis baseadas 
em consumo e modelos de entrega de serviços.

Pagamento antecipado: faça pagamentos 
previstos em um ciclo acordado e cresça com o 
passar do tempo a uma taxa predeterminada

Pague conforme o uso: avalie o uso real, de�na 
as necessidades de capacidade da linha de base 
com a �exibilidade para ajustar o dimensionamento 
de maneira elástica sob demanda

Intel Inside®

Data center externo potente delltechnologies.com/futureproof

P A R C E I R O  A L L I A N C E

SOLUÇÃO DELL EMC POWERPROTECT CYBER RECOVERY

Reduza o risco dos negócios com a linha mais 
recente de proteção de dados contra ataques 
cibernéticos destrutivos

Comprovado, moderno e inteligente, o 
PowerProtect Cyber Recovery automatiza os �uxos 
de trabalho para proteger e isolar dados essenciais, 
identi�car atividades suspeitas e acelerar a 
recuperação dos dados para permitir que você 
retome rapidamente as operações de negócios 
normais.


