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Saiba mais sobre o Dell 

EMC Data Protection for 

VMware Cloud on AWS 

Entre em contato com um 

especialista da Dell EMC 

A SIMPLIFICAÇÃO DA PROTEÇÃO DE 

DADOS PARA VMWARE CLOUD ON AWS 

A Dell EMC facilita a proteção de cargas de trabalho VMware na AWS (Amazon Web Services) com um pacote All in 

one que é econômico e oferece simplicidade de aquisição e preços. 

Expanda ambientes VMware para a nuvem 
 

A VMware Cloud™ on AWS permite que as organizações 
executem aplicativos baseados em vSphere na nuvem da 
AWS. Desenvolvido pela VMware Cloud™ Foundation, esse 
serviço integra vSphere, vSAN e NSX, permitindo que 
vAdmins gerenciem recursos de nuvem com ferramentas 
VMware conhecidas. Otimizado para ser executado em uma 
infraestrutura AWS bare-metal e elástica, o serviço oferece 
recursos de nível empresarial, um modelo de consumo 
flexível baseado em inscrição e é gerenciado e tem o suporte 
da VMware. O serviço é ideal para muitos casos de uso, 
inclusive migração de aplicativos, extensão de datacenter, 
recuperação de desastres, capacidade sob demanda, além 
de teste e desenvolvimento de novos aplicativos. 

Principais benefícios do Dell EMC Data 
Protection for VMware Cloud on AWS 
 

 Proteção comprovada de dados empresariais para 
a nuvem pública empresarial 

 Integração perfeita com a proteção de dados em 
instalações próprias 

 A melhor desduplicação do setor resulta em 
redução nos custos de consumo 

 Protege as cargas de trabalho vSphere no 
armazenamento da AWS para maior resiliência 

 Integra-se nativamente a ferramentas de 
gerenciamento VMware para a última palavra em 
experiência de automatização 

 

Proteja ininterruptamente cargas de trabalho da VMware 
Cloud on AWS com o Dell EMC Data Protection 
 
A Dell EMC foi a primeira parceira da VMware a oferecer proteção 
de dados certificada pela VMware para a VMware Cloud on AWS 
com nosso software Data Protection que fornece proteção de 
dados de nível empresarial, a melhor desduplicação da categoria 
e gerenciamento integrado para cargas de trabalho locais e na 
nuvem. 
 
A Dell EMC oferece um pacote para os clientes que desejam 
proteger seus ambientes VMware Cloud on AWS que inclui o 
software Dell EMC Data Protection e o DD VE (Data Domain Virtual 
Edition). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O pacote Data Protection for VMware Cloud on AWS 
oferece muitas vantagens: 
 

 O pacote facilita a adição à sua inscrição da VMware Cloud 

on AWS para proteção de dados de nível empresarial 

 Preços semelhantes aos preços da VMware Cloud on AWS: 
O preço é por host — modelo de assinatura de 1 ou 3 anos 

 A melhor desduplicação da categoria reduz os custos de 
consumo da nuvem 

 Integração ao vSphere e preços atrativos que tornam indolor 
proteger as cargas de trabalho VMware na VMware Cloud on 
AWS 

 Agora o DD VE se expande até 96 TB, aproveitando o 
armazenamento em object para oferecer um custo ainda 
menor 


