
 
 

  

Waarom klanten kiezen 
voor Dell Unity XT HFA 
Storage voor multi-
cloudimplementatie  

Belangrijke redenen 

 
Voor een multi-cloudstrategie is een 'data first'-benadering nodig 
Veel organisaties die op zoek zijn naar digitale transformatie zien de cloud meestal als de logische volgende 
stap bij het maken van deze overgang. Organisaties hebben echter de neiging om daarbij te vertrekken 
vanuit een cloud-first-mentaliteit, waarbij ze ervan uitgaan dat alles of bijna alles naar de cloud moet 
verplaatst. Deze aanpak brengt uitdagingen met zich mee, zoals kosten voor toegang en toegang, 
datazwaartekracht, latentie, datavergrendeling en zelfs nalevings- en controleproblemen. Een bedrijf kan  
het cloudgebruik van de klant starten met een cloudpilot en daarna de aanwijzingen gebruiken om alles  
naar de cloud te verplaatsen, gevolgd door een periode van rationalisering en enige repatriëring. Dit leidt er 
uiteindelijk toe dat de organisatie een meer strategisch en situationeel gebruik van de cloud voldoende vindt. 
De realiteit is dat u een 'data first'-mentaliteit nodig hebt, die uiteindelijk uw hybride cloudstrategie moet 
aansturen, zodat u ervoor kunt zorgen dat waardevolle data-assets zich op het juiste moment op de juiste 
plaats en met de juiste SLA bevinden. Dell Technologies is van mening dat de behoeften van organisaties 
en bedrijfsmodellen bepalend moeten zijn voor uw beslissing over waar uw data worden opgeslagen.

  

 
Gevalideerde ontwerpen  
VMware Cloud Foundation  
Unity XT was het eerste externe storageplatform dat werd gevalideerd voor gebruik met VMware Cloud Foundation 
(VCF). Met onze gevalideerde ontwerpen kunnen Unity XT-klanten eenvoudig NFS-storage leveren voor VCF, 
waardoor een 'build-it-yourself'-cloudplatform mogelijk is met de beste componenten in hun soort, bekroonde 
storage en volledig gedocumenteerde best practices.  
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Met een sterke zakelijke nadruk op de cloud, is het essentieel dat de storage-infrastructuur zo klaar mogelijk is voor de 
cloud. Bedrijven die cloud-computing willen invoeren, moeten een flexibele strategie kunnen ondersteunen waarbij opties 
voor multi-cloud worden aangeboden. Dell Unity XT biedt bedrijven betaalbare opties voor multi-cloudimplementatie die 
dezelfde beheerervaring gebruiken als on-premise systemen. Hierdoor wordt de implementatietijd korter en krijgt u een 
hogere productiviteit. 

 



 
 

  

  

 

Multi-cloud dataservices  
Ondersteund door Faction 
Verbind Unity XT rechtstreeks met de cloud van uw keuze met Multi-cloud Data Services voor Unity XT via een snelle 
verbinding met lage latentie in Faction-datacenters. Zo krijgt u alle kostenbesparende voordelen van de cloud en van 
de hoge beschikbaarheid en duurzaamheid van persistente en uiterst betrouwbare storage, en behoudt u tegelijkertijd 
de volledige controle over uw data. De worden ingeschakeld, omvatten:  

 
1. De implementatie door VMware-klanten van een geautomatiseerde DRaaS-oplossing met Unity XT  

in VMware Cloud Foundation on AWS voor naadloze, zakelijke, 'pay-as-you-go' DRaaS in de cloud.  
 

 

 

Verbruik in de cloud  
Unity Cloud Edition  
Unity Cloud Edition met HA is een volledig uitgeruste Unity XT softwaregedefinieerde storageoplossing die is geïmple-
menteerd met VMware Cloud Foundation in AWS . Deze 
uniforme oplossing is ideaal voor diverse cloudgebruiksscenario's, waaronder home directory voor het uitvoeren van 
een VDI-omgeving in VMware Cloud, Test/Dev, replicatiediensten naar een site van derden en meer. De oplossing 
implementeert dezelfde Unisphere GUI als on-premise Unity XT-systemen voor beheerconsistentie op alle platforms. 
 

Uitbreiden naar de cloud 
Cloud Tiering Appliance (CTA) 
Unity XT storage-arrays bevatten een gratis, gebruiksvriendelijke softwarelicentie voor het implementeren van 
deze geautomatiseerde, op beleid gebaseerde virtuele softwareoplossing voor bestandslagen en het archiveren 
van bloksnapshots naar vier op S3-gebaseerde clouds. Met CTA kunt u snel capaciteit vrijmaken en uw back-
upvensters beperken om de TCO (Total Cost of Ownership) te verbeteren. CTA migreert ook bestands- en 
stubdata van oudere VNX-, Dell EMC Unity- en NetApp-arrays naar Unity XT. 
 

Inzichten in clouddata 
CloudIQ  
CloudIQ is een gratis cloudapplicatie die gebruikmaakt van machine learning om de algehele status van 
storagesystemen proactief te monitoren met behulp van uitgebreide en voorspellende analytics. Met CloudIQ  
is het eenvoudig om de status van de storage te volgen, historische trends te rapporteren, toekomstige groei te 
plannen en vanuit elke browser of vanaf elk mobiel apparaat problemen proactief te ontdekken en op te lossen. 
CloudIQ is veilig en updates worden allemaal zonder onderbrekingen uitgevoerd in de Dell cloud.  
 

DataIQ 

 
 

Belangrijkste redenen: hybride flash-arrays van Unity XT  
voor multi-cloudimplementatie 
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