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A Dell EMC está ajudando a transformar o futuro com HPC

Avanço
Especialização, tecnologia e parcerias que 

avançam o estado da arte para soluções 

de HPC do grupo de trabalho até o TOP500

Democratização

As soluções de HPC da Dell EMC 

permitem que as empresas de todos 

os tamanhos acelerem suas ciências, 

engenharias e análises

Otimização
Robusto portfolio de produtos e serviços 

otimizados para HPC de uma empresa que 

estará aqui para atendê-lo a longo prazo

Nº 1 em servidores*
(unidades) 

em armazenamento*

10
gerações de

servidores e 

armazenamento

em clusters de HPC

* IDC WW Quarterly Server Tracker

IDC WW Quarterly Enterprise Systems Storage Tracker

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS43045917
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS42913717
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Expertise

Inovação

Foco no cliente

Apresentando o Dell EMC Services for High 
Performance Computing

Especialistas em HPC dedicados, com 
um forte histórico de implantação 
e suporte de milhares de clusters

Nosso HPC Innovation Lab de classe 
mundial o ajuda a acompanhar o cenário 

em constante evolução do HPC

Ponto de contato principal ao longo 
da solução e suporte simplificado 

com especialistas em HPC
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Quais são algumas das principais preocupações dos 
clientes com a implementação e manutenção de um 
sistema HPC? 

Empresas novas em HPC muitas 

vezes não têm as qualificações 

especializadas para implantar de 

maneira apropriada um cluster HPC

O gerenciamento de diversos 
fornecedores é demorado quando se 
tenta resolver problemas de cluster

As organizações precisam que suas 

equipes de TI se concentrem nos 

negócios e nos usuários, não nas 

complexidades da manutenção de 

um cluster HPC

Pode demorar meses para reunir os 

scripts, cabeamentos, rede e software 

necessários para uma implantação 

de cluster



© Copyright 2018 Dell Inc.5

A Dell EMC fornece a melhor experiência em serviço 
de HPC de sua classe

XXXXXX

Implementação Suporte

• Metodologia padronizada de implantação garante 
resultados previsíveis e minimiza o risco

• Desfrute o máximo da tecnologia de HPC no primeiro dia

• Benchmarks HPL e OSU fornecem uma base de 
comparação de desempenho que é carregada para 
a Dell EMC para referência futura

• Resolução rápida e precisa de problemas simples 
e complexos de cluster de HPC

• Utilize apenas uma organização de suporte, não diversas

• Reduza a sobrecarga de suporte de infraestrutura de HPC

• Aumente a capacidade de manter os níveis de serviço 
necessários

Resolva os problemas até 90% mais rápido2

Fonte única de suporte Instalação e configuração

Tempo de implantação 66% mais rápido1

2 Com base no relatório de testes da Principled Technologies de 
setembro de 2015 encomendado pela Dell EMC, “Resolving Server 
Problems with Dell ProSupport Plus and SupportAssist”.
Os resultados reais podem variar.

1 Com base em um relatório de teste da Principled Technologies de novembro de 2017 encomendado pela 
Dell EMC, que compara a implementação interna com o serviço de implementação do Dell EMC ProDeploy for 
Enterprise para os servidores Dell PowerEdge R730, Dell Storage SC9000 e SC420, além de componentes do 
sistema de rede. Os resultados reais podem variar.

http://www.principledtechnologies.com/Dell/ProSupport_Plus_with_SupportAssist_for_servers_0915.pdf?newtab=true
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HPC Solution Support and Deployment Services

Tecnologia de hardware e software compatível

Software de gerenciamento de cluster

ProDeploy

for HPC

ProSupport ProSupport 

Plusou

Suporte no nível do ativo

Suporte a soluções

ProSupport 

Add-on 

for HPC

HPC Add-on: 
Nós 

individuais

HPC Add-on: 
Armaze-
namento

HPC Add-on: 
M1000e

1 2 3

Suporte Implementação

ArmazenamentoSistema de redeSistema operacional Servidor
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ProDeploy for HPC
Desfrute o máximo de seu cluster no primeiro dia

ProDeploy
for HPC

• Instalar e configurar 

software de gerenciamento 

de cluster

• Configurar nós e 

comutadores HPC

• Validar o projeto 

implementado

• Orientação sobre 

os produtos

• Executar comparativo 

do cluster

HPC Add-on: 
Nós individuais

• Instalar nós de 
servidor individuais

• Cabeamento com 
etiquetagem 
profissional

• BIOS configurado 
para HPC

• SO instalado

HPC Add-on: 
Armazenamento

• Instalar HPC 
Storage Ready 
Bundle (Lustre 
ou NSS-HA)

HPC Add-on: 
M1000e

• Instalar M1000e 
totalmente populado 
(chassis e sleds) 

• Cabeamento com 
etiquetagem 
profissional

• Configurar rede

Instalação de hardware de solução HPC escalável em qualquer 
combinação para atender aos requisitos do seu sistema:

Add-ons

1 2 3
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ProSupport

Suporte abrangente 
de hardware e software 
com acesso 24x7 por 
telefone, chat e e-mail

ProSupport Plus
Suporte proativo 
e preditivo para 

sistemas essenciais

• Technology Service Manager 
designado e acesso 
prioritário a especialistas 
de suporte

• Detecção preditiva de 
problema pelo SupportAssist

• Orientações de manutenção 
de sistemas

ou

Suporte no nível do ativo

Suporte a soluções

ProSupport Add-on 
for HPC

• Acesso a especialistas seniores 
de HPC

• Assistência avançada de cluster 
de HPC: problemas de 
desempenho, interoperabilidade 
e configuração

• Suporte aprimorado de ponta 
a ponta no nível de solução HPC

• Envolvimento remoto pré-suporte 
com especialistas em HPC durante 
a implementação do ProDeploy

ProSupport Add-on for HPC
Fornecimento de uma verdadeira experiência de suporte de ponta a ponta em todo 

o seu ambiente de HPC
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Aproveite a expertise em

engenharia de HPC

Teste novas tecnologias Ajuste seus aplicativos

para melhor desempenho

e eficiência

Acesso ao Dell EMC HPC Innovation Lab de classe 
mundial
Dedicado à pesquisa e desenvolvimento de soluções de HPC para que você possa fazer suas 

descobertas com mais rapidez
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Os Dell EMC HPC Competency Centers estão 
desvendando novos terrenos, ampliando 
o potencial humano

Ásia-Pacífico

• Institute of Automation, 

Academia Chinesa 

de Ciências (CASIA) 

• Universidade Monash

EMEA (Europa, Oriente 

Médio e África)

• Centro de soluções de HPC 

da Dell EMC/Cambridge

• Dell EMC/Intel Competence 

Center for Cloud and HPC 

na Universidade de Pisa

• Centre for High 

Performance Computing, 

África do Sul

Américas

• Texas Advanced Computing 

Center (TACC) 

• San Diego Supercomputer 

Center

• Universidade de Illinois 

(NCSA)
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• Obtenha mais da tecnologia a partir do primeiro dia

• Os recursos de serviços certos pelo preço certo

• Especialistas em HPC com um forte histórico e experiência
na implantação e suporte de milhares de clusters em todos 
os segmentos

• Experiência global no fornecimento de resultados 
consistentes e bem-sucedidos

Acelerando o valor do sistema HPC com serviços 
Dell EMC

• “Melhor juntos” Mantenha a continuidade, da implementação 
ao suporte, para uma experiência de suporte consistente

• Um único fornecedor para atender a todas as necessidades 
de cluster HPC – um contato, um contrato,uma única fonte 
de responsabilidade
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NOSSO ALCANCE

∙ Mais de 121 milhões
de sistemas compatíveis

∙ Cobertura core-to-edge

∙ 1.035 centros de distribuição 
de peças e mais de 15,5 
milhões de remessas

∙ >1 exabyte de dados 
e milhares de migrações

NOSSA COMPROVAÇÃO

∙ 94% é o índice de 
satisfação do cliente

∙ Excelência CE pelo 
Temkin Group

∙ Prêmios TSIA STAR

∙ Microsoft Deployment
- Parceiro do ano

∙ Líder em serviço e suporte 
da IT Brand Pulse

NOSSOS LOCAIS

∙ 165 países

∙ 6 centros de comando globais

∙ 12 centros de excelência e 
centros de soluções conjuntas

∙ 87 sites de suporte técnico

∙ 2.200 centros de serviços 
de entrega/retirada

NOSSA EQUIPE

∙ Mais de 55.000
profissionais da Dell EMC 
e parceiros

∙ Expertise técnica ampla 
e profunda

∙ Mais de l 55 idiomas

∙ Certificações do setor

∙ ~1.000 residentes

Sobre a Dell EMC Services
Acelerando a adoção de tecnologia e maximizando a produtividade com escala global 
e capacitação



Visite-nos em dellemc.com/pt-br/hpc-services

https://www.dellemc.com/pt-br/solutions/high-performance-computing/services/index.htm

