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Inledning 

Ett företags förmåga att fånga upp nya möjligheter är direkt beroende av hur väl företaget kan förbättra verksamheten och 
kundernas engagemang med hjälp av data och teknik. I en nyligen utförd ESG-forskningsstudie uppgav nästan alla 
tillfrågade IT-organisationer (99 %) att de befann sig i någon form av digital omvandling.1 

ESG:s forskning visar att företagen satsar på digital omvandling för att bli effektivare (rapporteras av 52 % av de tillfrågade), 
erbjuda en bättre kundupplevelse (nämns av 47 %) och/eller utveckla nya datacentrerade produkter och tjänster (41 %).1 
Ofta behöver IT-organisationerna modernisera program och infrastrukturer snabbare för att dessa digitala initiativ ska 
lyckas. 

Det är dock svårt att påskynda IT-initiativ i en tid då tekniken blir allt mer komplex och olikartad och kompetensbristen 
ökar, eftersom teknikkraven leder till att expertresurser tas från infrastruktur till andra IT-områden såsom 
programutveckling och datavetenskap. Andra vanliga utmaningar i dagens läge är problem med under-
/överprovisionering, ökade kapitalkostnader, besvärliga teknikuppgraderingscykler, oförutsägbar datatillväxt, föränderliga 
affärskrav och oklarheter/komplexitet beträffande molnet. 

Verklig omvandling kräver att organisationer gör sig av med mindre viktiga IT-uppgifter och låter IT-teamet fokusera på det 
viktiga. Ett alternativ är att växla från en traditionell investeringsbaserad köpmodell till en tjänstebaserad modell. Som tur 
är har en ledande aktör inom teknik och kundsupport – Dell Technologies, via Dell APEX Data Storage Services-utbudet – 
utökat sitt breda utbud till nya modeller som ger kunderna nya sätt att hantera, få åtkomst till och konsumera teknik. 

IT-omvandlingen drivs på av ökad komplexitet och kompetensbrist  

Digitala initiativ maximerar företagets möjlighet att blomstra, men merarbetet med dem är ofta för stort för att de ska 
fungera med traditionella IT-tekniker och metoder på längre sikt. 

Nästan hälften av ESG:s tillfrågade IT-beslutsfattare ansåg att IT är mer komplext än det var för bara två år sedan. Den 
ökade komplexiteten kombinerad med brist på IT-kompetens tvingar fram en IT-omvandling. 

Den ökade IT-komplexiteten orsakas av flera faktorer (se bild 1). Över en tredjedel (35 %) av undersökningens respondenter 
uppgav att datalagringsvolymen utgör en av faktorerna som ökar komplexiteten, medan 29 % rapporterade att en större 
digital omvandling pågår som i sin tur orsakar organisationens ökade IT-komplexitet.1 

På kunskapssidan rapporterar över en av tre organisationer (39 %) att de har problem med bristande IT-kompetens inom 
arkitektur och planering och 18 % uppgav att de har kompetensbrist inom lagringsadministration.1 Som vi nämnde verkar 
IT-rekryteringsmönstren röra sig bort från domänexperter såsom lagringsadministratörer och istället mot IT-generalister – 
67 % av respondenterna uppgav för ESG att merparten av deras lediga jobb avsåg generalister snarare än domänexperter 
såsom lagringsadministratörer.2 Dessa utmaningar tvingar IT-organisationer att hitta möjligheter att förenkla och fokusera 
på det som är viktigast för företaget som helhet. 

 
1 Källa: ESG:s fullständiga undersökningsresultat, 2022 Technology Spending Intentions Survey, november 2021.  
2 Källa: ESG-undersökningsresultat, 2021 Data Infrastructure Trends, september 2021. Alla hänvisningar till ESG-forskning och diagram i detta 
informationsdokument härrör från dessa undersökningsresultat såvida inte annat anges. 

https://www.dell.com/
https://research.esg-global.com/reportaction/2022TechnologySpendingIntentionsSurveyCSR/Toc?SearchTerms=2022%20Technology%20Spending
https://research.esg-global.com/reportaction/2021DataInfrastructureTrendsMSR/Toc?SearchTerms=2021%20Data%20Infrastructure%20Trends
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Bild 1. De tio största faktorerna bakom IT-komplexitet   

 

Källa: ESG, en division som tillhör TechTarget, Inc. 

Tänk så här: Behövde du fundera på vilka rör du skulle köpa eller vilken typ av pump du skulle installera innan du vred på 
vattnet i din bostad? Behövde du installera en ventil på gården? Behövde du fundera ut vilken kabel, isolering och 
transformator som var bäst för elen? Vi gör inte det, vi köper bara vatten och elektricitet som tjänster.  

Nu finns även lagring som en tjänst med en modell som ger människor mervärde. Det är enkelt och frigör resurser till annat 
arbete. Därför noterar ESG nu att moderna företag övergår från att själva hantera infrastrukturkomponenter och utforma 
sina miljöer till att köpa infrastruktur som en tjänst. 

De stora fördelarna med lagringtjänster 

Fördelarna med tjänstebaserade modeller för datacenter och lagringsinfrastruktur är uppenbara och därför ökar 
användningen. När ESG frågade IT-beslutsfattare vilken förbrukningsmodell de föredrar för lokal datacenterinfrastruktur 
svarade 51 % att de föredrog en förbrukningsbaserad modell med lagringstjänst istället för den traditionella modellen som 
kräver ett initialt hårdvaruinköp (se bild 2). 

Lagringstjänst (STaaS) är det bästa stället att börja med tanke på lagringsteknikens avgörande roll för programprestanda 
och datainnovation. En ytterligare faktor att beakta är den ökande komplexiteten som organisationer ser i sina 
lagermiljöer på grund av den ökade mångfalden av lagringstekniker, ökande datavolymer och komplexiteten i alla dessa 
data. 

26 %

29 %

32 %

33 %

34 %

34 %

35 %

37 %

39 %

49 %

Behovet av att använda både lokala datacenter och
offentliga molnleverantörer

Vi har ett stort initiativ för digital omvandling avsett att
ändra hur vi arbetar med hjälp av teknik

Nya regelverk för datasäkerhet och sekretess

Ökning av antalet och typen av program som används av
medarbetarna

Behovet av att införliva nya teknik, t.ex. AI/ML, avancerad
analys, blockkedja osv.

Ökning av program som utnyttjar nya moderna
arkitekturer

Högre datavolymer

Ökning och/eller förändring av cybersäkerhetslandskapet

Ökning av antalet och typen av slutpunktsenheter

Ökning av antalet distansmedarbetare på grund av arbete
hemifrån under covid-19

Vilka anser du vara de största anledningarna till att IT-miljön i din organisation har 
blivit mer komplex? (Procent av tillfrågade, N = 329, fem svar kunde ges)
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Bild 2. Föredragna metoder för lagringsinköp visar på intresse för en hanterad modell med betalning 
per användning   

  
Källa: ESG, en division som tillhör TechTarget, Inc. 

Tjänstebaserade modeller finns redan i infrastrukturmiljöer för datacenter. Nästan tre fjärdedelar (73 %) av 
respondenterna i ESG:s undersökningar rapporterade att minst 21 % av deras årliga kostnad för IT-infrastrukturen i 
datacenter debiteras enligt användning. Det måste inte vara allt eller inget, men organisationer som varken funderar på 
denna metod eller planerar att implementera den för åtminstone en liten del av sina datalagringsbehov går miste om 
någonting. 

Därför väljer organisationer lagringstjänster 

Alla de vanligaste svaren om fördelar för organisationen med förbrukningsbaserade modeller såsom STaaS för en del av 
eller hela datacenterinfrastrukturen handlar om möjligheten att effektivisera verksamheten (se bild 3). 

 

Traditionell modell 
med direktinköp av 

hårdvara och en årlig 
underhållsavgift (detta 
omfattar traditionella 
leasingprogram), 45 %Förbrukningsbaserad modell där 

datacenterinfrastrukturen 
debiteras per användning (t.ex. 

en rörlig månadsprenumeration 
baserad på 

hårdvaruanvändning), 51 %

Vet inte/har inga 
önskemål, 4 %

Vilken av följande betalningsmodeller skulle din organisation föredra för lokal 
datacenterinfrastruktur, förutsatt att nettokostnaderna var samma? (Procent av 

tillfrågade, N = 359)
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Bild 3. Fördelar med en användningsbaserad betalningsmodell för lokal infrastruktur 

  
Källa: ESG, en division som tillhör TechTarget, Inc. 

Med hjälp av förbrukningsbaserade modeller, t.ex. STaaS, kan organisationer: 

• Snabba upp digitala initiativ genom att flytta IT-kostnader till senare kvartal, vilket frigör en större budget till 
ytterligare omvandlingsaktiviteter nu. 

• Snabba upp IT-verksamheten och digitala affärsinitiativ för att reagera dynamiskt på förändringar i företaget och på 
marknaden. 

• Minska arbetsinsatsen för IT-arkitektur, planering och upphandlingsresurser, så att resurser frigörs för andra uppgifter.  

• Minska arbetsinsatsen för (och frigöra) IT- och infrastrukturhanteringsresurser. 

• Förenkla och/eller avlasta uppgifter som rör IT-arkitektur och planering, vilket minskar riskerna.  

• Leverera elastiska resurser som kan skalas upp och ned för att passa affärsbehovet. 

• Ge organisationer möjlighet att övergå till en OpEx-modell och ta bort tillgångar från balansräkningen. 

• Ge organisationer möjlighet att anta en molndriftsmodell med molnförbrukning/molnekonomi. 

32 %

38 %

39 %

39 %

40 %

41 %

47 %

51 %

Lägre driftskostnader

Större skalbarhet för infrastruktur

Användning av en OpEx-baserad redovisningsmodell för IT-
infrastruktur

Minskning av den totala affärsrisken eftersom IT-teamen har
större frihet

Minskning av den totala IT-risken eftersom vi endast betalar för
hårdvaran som vår organisation använder

Accelererad distribution av nya infrastrukturfunktioner

Snabbare genomförande av IT-initiativ genom att frigöra
personal från infrastruktur och system till andra uppgifter

Snabbare genomförande av IT-initiativ genom att flytta
kostnader till framtida kvartal, vilket ökar mängden infrastruktur

som kan distribueras idag

Vilka fördelar har din organisation fått av att utnyttja en användningsbaserad 
betalningsmodell? (Procent av tillfrågade, N = 191, fler svar kunde ges)
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Varför inte välja tjänstebaserat? 

Enligt ESG:s undersökning är företagets policy det vanligaste skälet till att organisationer fortfarande använder en 
traditionell kapitalkostnadsmodell (nämns av 36 %). Det näst vanligaste skälet är att STaaS betraktas som för dyrt (29 %), 
och det tredje vanligaste skälet är att företagets nuvarande budgetstruktur gör det för svårt att använda tjänstebaserade 
erbjudanden (28 %).  

Uppfattningen om att STaaS är för dyrt härrör ofta från en jämförelse av investeringskostnaderna för hårdvara med 
kapitalkostnaderna för det tjänstebaserade erbjudandet. Vissa organisationer räknar inte in fördelarna med att frigöra 
personalresurser till andra uppgifter och glömmer kostnaderna för allt arbete med teknikuppgraderingscykler. 

Om en organisation inte har tillräckliga tillväxtmöjligheter samt förutsägbara och långsamt växande programbehov kan 
det vara billigare att hålla sig till traditionella investeringar. För praktiskt taget alla andra organisationer är STaaS sannolikt 
det bättre alternativet.  

Därför är det viktigt för leverantörer att erbjuda användarna alternativ. Leverantörerna måste erbjuda traditionella 
betalningsmodeller för organisationer som föredrar dem eller vars budgetprocesser innebär att de måste användas, men 
de måste även erbjuda tjänstebaserade modeller till organisationer som vill dra nytta av fördelarna med 
förbrukningsbaserade modeller där de kan betala enligt användning och som samtidigt avlastar ledningen när det 
kommer till kostnad och komplexitet. Vissa leverantörer erbjuder även möjlighet att betala per användning i en modell där 
lösningen hanteras av användaren för organisationer som vill ha fördelarna med förbrukningsbaserade modeller men 
redan har kompetensen för att hantera tekniken. Det optimala alternativet beror ofta på organisationens specifika krav och 
möjligheter.  

Datacenterinfrastruktur som en tjänst kompletterar en bredare molnstrategi 

Offentliga molntjänster är en del i alla molnmiljöer, men att komplettera dem med infrastruktur som förbrukas i en 
tjänstebaserad modell kan minska en rad svårigheter som de offentliga molnleverantörerna kan medföra för 
organisationer. STaaS som installeras i kundernas datacenter eller samlokaliseringsanläggningar kan minska avgifterna för 
utgående trafik från molnet, eliminera behovet av repatriering av data och snabbare ge möjlighet att utnyttja nyare 
infrastrukturteknik. STaaS erbjuder också större säkerhet/kontroll, vilket ger möjlighet att underhålla befintliga 
säkerhetsprodukter och procedurer och eliminerar luckor som kan uppstå vid övergången till icke-lokal infrastruktur. 
Vidare erbjuder STaaS ofta lägre latens, möjliggör regelefterlevnad och ger IT-teamet möjlighet att använda 
lagringsfunktioner i företagsklass som finns i ett disksystem men inte i molnet.  

I en nyligen genomförd ESG-forskningsstudie ombads IT-beslutsfattare som betraktade sina organisationer som 
molnbaserade, vilket innebar att deras organisationer installerar nya program via offentliga molntjänster såvida inte någon 
har övertygande argument för varför de ska installeras lokalt, att ge mer information om vad de betraktar 
som ”molnbaserat” (se bild 4). Mer specifikt tillfrågades dessa IT-beslutsfattare i molnbaserade organisationer huruvida en 
lokalt hanterad infrastrukturtjänst, såsom STaaS, skulle uppfylla organisationens krav för molnbaserad distribution. 
Nästan hälften (46 %) av respondenterna uppgav att de utvärderar/utnyttjar lokala hanteringstjänster och betraktade dem 
som molndistributionsalternativ för organisationens molnbaserade distributionsmodell, och ytterligare 41 % uppgav att 
denna typ av service eventuellt kvalificerar sig enligt organisationens molnbaserade distributionsmodell förutsatt att den 
erbjuder liknande fördelar som eller större fördelar för total ägandekostnad än det offentliga molnet.  
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Bild 4. 87 % bedömer att lokalt hanterad IaaS kan kvalificera sig för molnbaserad distribution 
Enligt din beskrivning har organisationen en molnbaserad policy när det kommer till distribution av nya program. Skulle 

en lokal infrastrukturtjänst som införskaffas av organisationen på ett molnliknande sätt (t.ex. som en tjänst med en 
driftskostnads- och OpEx-baserad betalningsmodell) som distribueras och hanteras av en tredjepartsleverantör i ert 

datacenter uppfylla kraven på ”molnbaserad” placering av program? (Procent av tillfrågade, N = 159) 

 
Källa: ESG, en division som tillhör TechTarget, Inc. 

Även bland molnbaserade organisationer har de potentiella fördelarna med att komplettera de stora offentliga 
molntjänstleverantörerna med STaaS-lösningar börjat bli intressanta. Det ytterligare alternativet att installera STaaS i en 
samlokaliseringsanläggning, särskilt om anläggningen är molnangränsande (placerad fysiskt nära datacenter som 
används av offentliga molnleverantörer), ger ytterligare flexibilitetsfördelar till organisationer som vill förenkla driften 
ytterligare eller vill använda sig av tjänster i offentliga moln. Genom att utnyttja en molnangränsande 
samlokaliseringsanläggning för STaaS kan organisationer utvidga sina affärer och sin drift utan att behöva skaffa 
ytterligare datacenteranläggningar. Värdet av dessa tjänster ökar markant om distributionen omfattar flera geografiska 
regioner. Närheten till molnet möjliggör även flermolnsanslutning med låg latens till de organisationer, partner och 
ekosystem som levererar störst värde, utan avgifter för utgående trafik från molnet, och minskar väsentligt risken att bli låst 
till en viss leverantör. 

De flesta organisationer har en allmänt positiv upplevelse av offentliga molntjänster, men datarepatriering sker ändå – ofta 
på grund av att nödvändiga granskningar eller omstruktureringar inte utfördes före flytten till det offentliga molnet. 
Utmaningarna som leder till repatriering av data, och som rör säkerhet, kostnad, prestanda och tillgänglighet, kan minskas 
med lagringstjänster som installeras på plats eller i en samlokaliseringsanläggning. 

Lagringstjänst med Dell APEX Data Storage Services 

Med Dell APEX Data Storage Services kan organisationer fokusera på sina data och önskade affärsresultat istället för på 
infrastrukturen. Dell Technologies är inte bara en etablerad ledande aktör inom lagringsteknik, de är också kända för 
service- och leveransförmåga och världskända för sin just-in-time tillverknings- och logistikmodell. Den typen av erfarenhet 
är ovärderlig när målet är att leverera förutsägbara globala tekniktjänster av företagsklass. Detta erbjudande kommer inte 
från ett nystartat företag – Dell Technologies är en etablerad och pålitlig ledande IT-aktör. 

46 %
41 %

13 %
1 %

Ja. Vi utvärderar/använder för
närvarande lokala hanterade

tjänster och ser dessa tjänster som
alternativ för distribution i molnet

för vår molnbaserade
distributionsmodell

Möjligen, men den lokala lösningen
måste leverera samma eller högre
fördelar för total ägandekostnad

för att vara ett alternativ

Nej. Molnbaserad avser i vår
organisation att använda en

offentlig molnleverantör offsite vid
distribution av program

Vet inte
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Med Dell APEX Data Storage Services kommer lagringsinfrastrukturen att installeras lokalt i det datacenter som 
användaren föredrar eller i en sammankopplad samlokaliseringsanläggning som hanteras av Dell, men den kommer att 
ägas och underhållas helt av Dell. Lagringskapaciteten övervakas sedan via Dell APEX Console, vilket möjliggör en enkel 
konfigurationsprocess tillsammans med förutsägbar och centraliserad kostnadshantering. Användarna väljer typen av 
datatjänster de vill ha, hanteringsalternativ, distributionsplats, grundkapacitet, prestandanivå och löptid, så hanterar 
Dell Technologies resten. Användarna betalar månadsvis för en vald grundkapacitet och betalar samma taxa för eventuell 
ytterligare kapacitet som används. Kapacitetsanvändningen kan även skalas upp eller ner beroende på affärsbehovet.  

Dell erbjuder även på kundens begäran ett kundhanterat alternativ för användare som vill ha fördelarna med en 
användningsbaserad modell men har egen kompetens för att hantera det effektivt. Med tanke på Dell Technologies 
investeringar för att säkerställa enkel hantering för sin lagringsteknik bör detta vara ett alternativ för befintliga kunder hos 
Dell Storage.  

Utöver alternativ för block- och fillagring erbjuder Dell APEX Data Storage Services även ett alternativ för 
säkerhetskopieringsmål. Genom Dell APEX Data Storage Services Backup Target erbjuder Dell Technologies flera nivåer av 
prestanda, kapacitet och tålighet för att tillgodose kraven i organisationens specifika miljö för säkerhetslagring. Genom att 
använda en tjänstebaserad modell för säkerhetskopierings- och produktionslagringsmiljön kan Dell ytterligare minska IT-
personalens driftsbörda. Organisationer kan fokusera mer personal på mervärdesinitiativ och lägga mindre tid på 
underhåll och administration. I kombination med Dells datareduktion, heltäckande dataverifiering och 
osårbarhetsarkitektur för data kan Dell APEX Data Storage Services Backup Target även bidra till att minska kostnader och 
risker som förknippas med dataskydd.  

Fördelar med Dell APEX Data Storage Services 

Genom att utnyttja Dell APEX Data Storage Services för att hantera block- och fillagringsbehov kan organisationer och 
företag kraftigt minska den interna arbetsinsatsen för att hantera infrastrukturen. Med Dell APEX Data Storage Services 
Backup Target utvidgas dessa fördelar ytterligare även till dataskyddsmiljön. Som resultat kan organisationsresurser 
fördelas på ett effektivare sätt med fokus på affärsresultat istället för infrastrukturhantering. Resultatet erbjuder en bredare 
omfattning av affärsfördelar, bland annat:  

• Minskad arbetsbörda för personal och arbetsprocesser – Teknisk specialkompetens kostar eftersom det finns stor 
kompetensbrist på många teknikområden. Genom att överlämna infrastrukturplanering, underhåll och support 
frigörs personal så att duktiga medarbetare kan omfördela sin tid till uppgifter som ger mervärde. Dell APEX Data 
Storage Services kan också genom ett samarbete med Equinix installeras offsite i en Dell-hanterad sammankopplad 
samlokaliseringsanläggning, utöver eller istället för lokal distribution. Möjligheten att använda Dell APEX Data Storage 
Services i samlokaliseringsanläggningar förenklar distributionen ytterligare och minskar arbetsbördan för egna 
resurser.  

• Minskade infrastrukturrisker – Planering, teknikövergångar, felsökning och supportaktiviteter skapar risker för IT-
organisationer och företagen där de arbetar. Dell APEX Data Storage Services tillämpar en användningsbaserad 
modell som effektivt eliminerar risken för att underprovisionera infrastruktur, vilket kan hända med en traditionell 
kapitalkostnadsmodell. Med Dell APEX Data Storage Services kan dessutom grundkapaciteten höjas när som helst 
under kontraktet, vilket erbjuder ytterligare fördelar när behoven skalas upp. Som teknikkonstruktör har Dell stora 
kunskaper om hur tekniken presterar i många olika programinfrastrukturmiljöer. Med Dell APEX Data Storage Services 
övergår en stor del av risken till Dell, men även medföljande risker minskar tack vare Dells bredare expertis.   
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• Snabbare digitala initiativ – Med Dell APEX Data Storage Services står infrastrukturen inte längre i vägen för tillväxt. 
Genom att betala för det du använder och möjligheten att utöka kapaciteten efter behov kan nya projekt komma 
igång utan stora kapitalinvesteringar eller tidsödande infrastrukturdistributioner. Som resultat kan digitala initiativ 
framskrida i den takt som företaget önskar, istället för utifrån infrastrukturens tillgänglighet.  

• Anslutning till flera moln – En annan fördel med samarbetet med Equinix är att APEX-datalagringstjänster kan 
installeras offsite på Dell-hanterade sammankopplade samlokaliseringsanläggningar intill stora offentliga 
molnleverantörer såsom AWS, Google Cloud och Azure. Tack vare detta kan data på Dell APEX Data Storage Services 
göras tillgängliga för program som finns på dessa molnplattformar samtidigt som de tillgodoser behoven på 
prestanda, skalbarhet och tillgänglighet utan avgifter för utgående trafik från molnet. 

• Snabbare geografisk expansion – Dell APEX Data Storage Services har utökat supporten till många geografiska 
regioner världen över. Dell APEX Data Storage Services kan förenkla och påskynda expansionsinitiativ hos globala 
företag eller organisationer som vill expandera i snabbare takt.   

• Enklare katastrofåterställning offsite – Tack vare möjlighet att installera Dell APEX Data Storage Services offsite i 
samlokaliseringsanläggningar kan denna lösning förenkla hantering och underhåll av offsite-miljöer med infrastruktur 
för katastrofåterställning.  

• Lägre risk för data och datahantering – Datasäkerhet och regelefterlevnad är viktiga för företaget. Komplexiteten i 
dessa ökar vanligen när infrastrukturen sträcker sig över flera platser, till exempel offentliga molnmiljöer, vilket kan 
begränsa synligheten. Säkerhetens utformning och implementering är grundläggande delar i Dell APEX Data Storage 
Services som erbjuder säker åtkomstkontroll, hothantering, kryptografi, systemrevision och ansvar. Vid installation 
offsite är fysisk säkerhet en viktig del av Equinix samlokaliseringstjänster, med branschstandardcertifikat såsom ISO, 
SOC och NIST. 

Den större sanningen 

Vid traditionella inköp med kapitalkostnader tar du och organisationen ansvar för att säkerställa att infrastrukturen inte 
bara kan leverera nödvändig kapacitet för dagens program, utan ofta även tre, fyra eller fem år framåt i tiden. Det var 
enklare förr när data- och programtillväxten var lägre. I dagens läge finns det sannolikt mer värdefulla sätt att använda din 
tid. Därför övergår marknaden till en förbrukningsbaserad användning av infrastruktur.  

Med ett tjänstebaserat erbjudande såsom Dell APEX Data Storage Services blir planering, hantering och supportuppgifter 
mycket enklare eller försvinner helt. Om programmiljön behöver skalas snabbare eller långsammare än förväntat är det 
Dell som tar merparten av anpassningsansvaret, inte din organisation.  

Dell har observerat marknaden och sett sina kunders intressen utvecklas och växa. Vi förstår vad landskapet innehåller. 
Dell har även integrerat en mycket bred portfölj av infrastrukturlösningar i Dell APEX-portföljen och alla utgör 
marknadsledande erbjudanden om dataskydd, servrar, hyperkonvergerad infrastruktur och annat. Detta särskiljer oss stort 
från andra lagringsleverantörer. 
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Dell innoverar för att kunderna ska kunna fokusera på att maximera värdet av sina data och program istället för på 
underhåll och support för hårdvaran. Resultatet är att initiativ går snabbare och agiliteten ökar för att snabbare tillgodose 
marknadens efterfrågan, men den stora vinsten är större frihet att fokusera på det som är viktigast för företaget. Om du 
funderar på lagringstjänster är det viktigt att komma ihåg att du inte nödvändigtvis köper något i ett datacenter långt borta 
bara för att du köper en molntjänst. Dell Technologies sätter data – istället för molnet – i första rummet. Molnet är inte en 
destination dit allt ska, utan en hybridmodell som bör innehålla en kombination av hyperskala och lokala lösningar. Mer 
information finns på Dell.com/APEX-Storage. 

 

Alla produktnamn, logotyper, märken och varumärken tillhör respektive ägare. Informationen i denna publikation har erhållits från källor som TechTarget, Inc. betraktar som 
trovärdiga, men detta garanteras inte av TechTarget, Inc. Denna publikation kan innehålla bedömningar från TechTarget, Inc. som kan förändras. Publikationen kan innehålla 
prognoser, projektioner och andra framåtblickande påståenden som representerar antaganden och förväntningar hos TechTarget, Inc. utifrån information som för närvarande 
finns tillgänglig. Dessa prognoser bygger på branschtrender och innefattar variabler och osäkerhetsfaktorer. Följaktligen ger TechTarget, Inc. inga garantier beträffande 
riktigheten i specifika prognoser, projektioner eller framåtblickande påståenden i detta dokument. 

Denna publikation är upphovsrättsskyddad av TechTarget, Inc. All reproduktion eller vidaredistribution av denna publikation, helt eller delvis, oavsett om det sker i 
pappersformat, elektroniskt eller på annat sätt, till personer som inte har behörighet att ta emot den, utan uttryckligt samtycke från TechTarget, Inc., bryter mot amerikansk 
upphovsrättslag och blir föremål för en process för civilrättsliga skadestånd och, om tillämpligt, åtal. Om du har frågor kan du kontakta Client Relations på cr@esg-global.com. 

 

Enterprise Strategy Group är ett integrerat teknikanalys-, forsknings- och strategiföretag som tillhandahåller marknadsinformation, 
användbara insikter och sälj- och marknadsstrategiska innehållstjänster till den globala IT-communityn. 

www.esg-global.com contact@esg-global.com 508.482.0188 

https://www.dell.com/sv-se/dt/apex/storage/data-storage-services/index.htm
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