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PRINCIPAIS MOTIVOS PARA 

ESCOLHER O DELL EMC 

POWERFLEX PARA O DATA 

CENTER MODERNO 
 

1  | Flexibilidade e dimensionamento incomparáveis 
O PowerFlex permite fazer implementações e dimensionamentos de acordo com seus termos. Ele oferece flexibilidade 

para escolher a arquitetura de implementação, seja de duas camadas (SAN de servidor), HCI, somente de armazenamento 

ou mista, tudo em uma única implementação escalável. Ele é compatível com uma ampla variedade de ambientes 

operacionais — sistema operacional bare metal, hypervisors e ferramentas de gerenciamento em contêineres — em uma 

única plataforma. Isso permite escolher o ambiente que melhor atende aos requisitos dos aplicativos e consolidar as cargas 

de trabalho de aplicativos mistos em uma infraestrutura compartilhada. O PowerFlex pode ser dimensionado de apenas 

alguns para centenas de nós (sob demanda e sem disrupção) com dimensionamento linear do desempenho e do throughput. 

Você pode dimensioná-lo de modo flexível ao adicionar nós de armazenamento, HCI ou computação para atender aos seus 

requisitos exigentes. O PowerFlex oferece também opções de consumo flexível, com rack, equipamento e Ready Nodes. 

2  | Simplicidade e automação 
O PowerFlex oferece um robusto conjunto de ferramentas para simplificar as operações de TI de toda a infraestrutura. 

O PowerFlex Manager oferece ferramentas de gerenciamento do ciclo de vida e das operações de TI, que automatizam 

os fluxos de trabalho da infraestrutura, impulsionando a eficiência e a agilidade da TI e simplificando a conformidade. Além 

disso, a arquitetura com autocorreção faz o balanceamento automático dos recursos e reduz o impacto de falhas, eliminando 

a sobrecarga comum de gerenciamento do armazenamento. O rack PowerFlex oferece sistema de rede integrado com 

implementação profissional, o que simplifica as operações de implementação. O PowerFlex também aceita APIs abertas 

baseadas em padrões, o que facilita a integração com ferramentas de terceiros e fluxos de trabalho personalizados.  

3  | Desempenho extremo e disponibilidade empresarial 
O PowerFlex oferece desempenho expressivo com a arquitetura que agrupa um grande conjunto de recursos e elimina os gargalos 

do sistema, fornecendo milhões de IOPS com latência inferior a um milissegundo. Os testes de laboratório da Dell Technologies 

demonstram que o PowerFlex oferece desempenho inovador para aplicativos empresariais, inclusive bancos de dados de alto 

desempenho, lógica analítica de Big Data e cargas de trabalho de IA/ML. O PowerFlex oferece também disponibilidade essencial 

de 99,9999% para suas cargas de trabalho de alto valor com vários grupos de proteção e recriações rápidas. 

Carga de trabalho do 
aplicativo 

Resultados de desempenho do PowerFlex 

Oracle RAC 
10 milhões de TPMs com latência média de 1 milissegundo com 8RU 
1 milhão de IOPS com latência média de 1 milissegundo com 6RU 

Microsoft SQL Server 8 milhões de TPMs com latência média de 1 milissegundo com 8RU 

 5
O armazenamento definido por software do PowerFlex combina recursos de computação 
e armazenamento de alto desempenho em um fabric unificado e gerenciado para oferecer 
flexibilidade, elasticidade e simplicidade com desempenho previsível e resiliência em 
escala para os data centers modernos. 
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Elastic Stack 1 bilhão de eventos de indexação em 3 horas com 7RU 

Banco de dados 
Cassandra com 
Kubernetes 

300.000 operações/s com 8RU 

4  | Ecossistema de soluções avançadas 
O PowerFlex é otimizado e validado para um amplo conjunto de cargas de trabalho empresariais, que abrangem Oracle, 

Microsoft SQL Server, SAP HANA, Cassandra MongoDB, Splunk, SAS, Elastic Stack e Epic. Os testes de laboratório da 

Dell Technologies demonstram o desempenho líder em todas as categorias de cargas de trabalho. Além disso, o PowerFlex 

tem um ecossistema avançado de ferramentas de automação em nuvem e gerenciamento em contêineres, que incluem 

VMware Cloud Foundation, OpenStack, Red Hat OpenShift, Kubernetes, Dockers e Google Anthos, entre outras. Isso ajuda 

a oferecer modelos de serviços privados e em várias nuvens, impulsionando ainda mais a agilidade da TI. 

5  | Dell Technologies — o parceiro de confiança para sua jornada rumo 

à modernização 
O PowerFlex é projetado, implementado e suportado como um sistema único pela Dell Technologies, minimizando os riscos 

nas implementações e trazendo resultados previsíveis. Os clientes do PowerFlex se beneficiam das ofertas da Dell nas 

seguintes áreas: 

- Implementação flexível com os serviços profissionais da Dell Technologies 

- Maximize os investimentos, proteja o futuro e garanta os resultados com o programa Future-Proof da Dell  

- Opções de financiamento com a Dell Financial Services 

- Soluções testadas e comprovadas de segurança e proteção de dados  

 

 

© 2020 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell, EMC e outras marcas comerciais são marcas 

comerciais da Dell Inc. ou de suas subsidiárias. Outras marcas comerciais podem pertencer a seus respectivos proprietários. 

Número de referência: a ser definido 

Saiba mais sobre as soluções 

Dell EMC PowerFlex 

Entre em contato com um 

especialista da Dell EMC 

0800 553622 
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https://www.delltechnologies.com/pt-br/products/future-proof-program.htm
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