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DATA SHEET E ESPECIFICAÇÕES 

Simplifique a TI com um sistema pronto para uso para a consolidação 
de cargas de trabalho 
O VxBlock é líder comprovado em infraestrutura convergente, oferecendo às empresas do mundo todo a 

simplicidade incrível de experimentarem um sistema projetado e pronto para uso que permite que eles se 

concentrem na inovação em vez de gastar tempo com manutenção.  

 

O VxBlock 1000 combina tecnologias líderes no setor — que incluem as opções de armazenamento e 

proteção de dados da Dell EMC, blade Cisco UCS e servidores em rack, LAN Cisco e redes SAN e 

virtualização de VMware — em um único sistema integrado por completo. É uma base comprovada e 

confiável para uma nuvem privada ou híbrida com base no VMware, simplificando a automatização de tudo, 

desde tarefas diárias de provisionamento da infraestrutura até a entrega de IaaS e SaaS.  

 

Por que isso é importante? O VxBlock 1000 elimina as complexidades da integração de componentes. Ele 

simplifica os upgrades e as operações diárias, além de vir com gerenciamento convergente e um caminho 

simplificado para um modelo operacional em nuvem. Tudo isso com suporte em uma só chamada.  

 

Os resultados para os negócios do VxBlock realmente se destacam em aplicativos de alto valor, como SAP, 

Oracle, Microsoft SQL e Epic, em que "bom o suficiente" não basta. Com o VxBlock, é possível confiar nos 

serviços de dados avançados, na alta disponibilidade e na eficiência de dados realmente necessários para 

manter seus negócios essenciais em operação e protegidos em qualquer nível.  

 
Oferecendo resultados concretos para os negócios 
As empresas que usam os sistemas Dell EMC VxBlock relatam ter resultados para os negócios muito 

melhores, que incluem operações de TI mais eficientes, muito menos tempo de inatividade não planejado e 

upgrades e patches muito mais rápidos do que se usassem um método próprio. 

 

 

O VxBlock 1000 redefine o mercado de infraestrutura convergente, permitindo que você combine, junte e 

compartilhe vários tipos de recursos diferentes para poder liberar recursos, concentrar-se na inovação e 

acelerar sua transformação da TI. Os benefícios incluem 
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DELL EMC VXBLOCK 1000 
Sua base para a nuvem de missão crítica 

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS 

o Oferta de operações na nuvem — 
com um sistema projetado para 
simplificar as operações na nuvem 
da VMware no pacote de discos 
 

o Consolidação, otimização e 
proteção de cargas de trabalho de 
alto valor – beneficiando-se do 
aumento no desempenho do 
aplicativo e da redução do tempo de 
inatividade 
   

o Simplificação do gerenciamento 
do ciclo de vida – reduzindo o 
esforço com upgrade e o uso de 
patches com um sistema pronto 
para uso e upgrades contínuos de 
códigos certificados 
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“Instalar o sistema convergente VxBlock 
nos fez avançar dez anos na tecnologia 
com apenas uma compra. Ao usarmos o 
sistema VxBlock para transformar nosso 
datacenter, agora podemos implementar 
soluções em horas, não mais em 
semanas.” — Ryan Deppe, supervisor de 
operações de rede da Cianbro Corporation  

 
 
 
“Os fluxos de trabalho e a lógica analítica 
da infraestrutura convergente exclusiva do 
Dell EMC VxBlock Central retornaram 
muito mais tempo para nossas equipes 
realizarem iniciativas estratégicas.” — John 
Grieco, CTO da The University of Vermont Health 
Network  

 
 
 
 
"O VxBlock nos permitiu fazer mudanças 
positivas enormes. Nossos usuários estão 
animados com a capacidade de resposta 
da equipe de TI e com o desempenho 
acelerado dos aplicativos. Ele também 
mudou a relação entre a TI e a faculdade. 
As unidades da empresa agora entram 
em contato conosco para consultar com 
antecedência o processo de tomada de 
decisão. Nós nos tornamos um parceiro 
integral nos negócios acadêmicos.” — Mark 
Wiseley, diretor de TI da Palmer College 

 

 

“Agora temos 100% de capacidade de 
resposta para os negócios.” — Michael 
Tomkins, CTO (Chief Technology Officer) da Fox Sports 
Australia 

 

 

 

• Oferta de operações mais rápidas na nuvem – automatizando o pacote de discos inteiro com 

o Dell EMC VxBlock Central e o VMware vRealize.  

• Consolidação, otimização e proteção de cargas de trabalho de alto valor – por meio de pools 

de recursos flexíveis que melhoram o desempenho dos aplicativos e reduzem o tempo de 

inatividade.  

• Simplificação do gerenciamento do ciclo de vida – com uma única fonte de suporte confiável 

e validação contínua de todas as tecnologias no pacote de discos. 

 
Visão geral do VxBlock 1000 
Os tradicionais sistemas de infraestrutura convergente costumam exigir que você escolha sistemas 

diferentes para as necessidades de desempenho, capacidade e serviços de dados de diferentes 

aplicativos. O VxBlock 1000 rompe os limites oferecendo o primeiro sistema convergente do setor 

projetado para todas as cargas de trabalho no datacenter moderno com 

 

• Opções inéditas para combinar, compartilhar e adaptar pools de recursos de 

armazenamento, proteção de dados e computação líderes de mercado para todas as cargas 

de trabalho com o objetivo de maximizar o desempenho e a utilização. 

• Gerenciamento convergente e automatização que simplificam as operações diárias graças ao 

software Dell EMC VxBlock Central e sua integração rica com o VMware vRealize Operations 

(vROPS) e o vRealize Orchestrator (vRO), fornecendo um caminho simplificado para um 

modelo operacional de nuvem. 

• Gerenciamento simplificado do ciclo de vida com uma infraestrutura pronta para uso criada, 

gerenciada, compatibilizada e sustentada de maneira autônoma — abrangendo upgrades 

contínuos de códigos certificados.  

• Um projeto à prova de obsolescência para garantir que seu sistema possa dar conta de 

tecnologias de última geração para cumprir os requisitos mais exigentes em termos de 

desempenho, escalabilidade e simplicidade contínua. 

 

 

 

Em 2009, a Dell EMC criou o mercado de infraestrutura convergente (CI) quando apresentamos o 

primeiro sistema Vblock. A Dell EMC continua a inovar no mercado de CI com o sistema VxBlock de 

última geração, o VxBlock 1000. O VxBlock 1000 não é uma arquitetura de referência nem uma lista de 

materiais (BOM). Ele é um sistema integrado por completo que reúne as principais tecnologias da Dell 

EMC (que incluem as opções Dell EMC Unity, XtremIO, PowerMax, VMAX, Isilon, Avamar, Data Domain, 

NetWorker, RecoverPoint e VPLEX), da Cisco (que inclui as combinações dos servidores Cisco USC 

séries B e C e dos switches Cisco Nexus LAN e MDS SAN) e da VMware (que inclui vRealize, vSphere, 

NSX e vCenter). 

 

Ao usar a LCS (Logical Configuration Survey, pesquisa de configuração lógica) para personalizar as 

opções de integração e implementação, todos os elementos do sistema são pré-integrados, pré-

configurados, testados e validados antes do envio. A integração pronta para uso permite a operação e o 

gerenciamento do sistema como um produto único, e não como componentes individuais isolados. 

#1 POR UM MOTIVO 
Oferecendo resultados concretos para os 
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Testes contínuos e em nível de componente, além de qualificação, resultam em um processo de 

atualização radicalmente simplificado.  

 
Gerenciamento convergente e automatização 
O software VxBlock Central oferece uma interface individual e unificada e um ponto de acesso para as 

operações de infraestrutura convergente. Ele simplifica drasticamente a administração diária 

proporcionando conscientização, automatização e lógica analítica avançadas no nível do sistema. O 

VxBlock Central inclui pontos de inicialização da Dell EMC para o VMware vRealize Orchestrator (vRO) 

com workflows para automatizar tarefas operacionais diárias e para o vRealize Operations (vROPs) para 

lógica analítica detalhada do VxBlock e gerenciamento simplificado de capacidade. 

 
Proteção integrada de dados 
O Dell EMC Data Protection for Converged Infrastructure simplifica o backup, a recuperação e o failover 

de seu VxBlock 1000. A Dell EMC oferece as mais avançadas tecnologias de desduplicação de dados, 

replicação e proteção de dados para você cumprir seus requisitos de RPO (Recover Point Objective, 

objetivo de ponto de recuperação) e RTO (Recover Time Objective, objetivo de tempo de recuperação). 

 
   

 

 
 
Gerenciamento simplificado do ciclo de vida  
O gerenciamento contínuo do ciclo de vida, que inclui o teste de interoperabilidade, o gerenciamento de 

patches de segurança e as atualizações de componentes, é um dos alicerces do VxBlock. Isso é feito 

por meio de nossa exclusiva Release Certification Matrix (RCM), em que validamos a interoperabilidade 

para garantir que a integridade de seu sistema foi otimizada. Dedicamos milhares de horas em testes, 

validação e certificação para que você não precise fazê-lo. Você pode ter tranquilidade sabendo que a 

Dell EMC oferece garantia completa do ciclo de vida para todo VxBlock 1000. 
 
Suporte e serviços 
A Dell EMC oferece suporte totalmente integrado todo dia e toda hora com suporte em uma só chamada. 

Sua chamada jamais fica passando entre os fornecedores e você sempre pode contar com a nossa 

equipe com treinamento abrangente para uma solução rápida para qualquer problema. 

 

O portfólio de serviços da Dell EMC (que inclui serviços de implementação, migração e residência) 

acelera a velocidade da implementação e da integração em seu ambiente de TI e minimiza o tempo de 

inatividade garantindo que o software e o hardware continuem atualizados durante todo o ciclo de vida 

do produto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

COM O PRINCIPAL ARMAZENAMENTO 
TOTALMENTE FLASH 
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Saiba mais sobre o  
Dell EMC  

VxBlock 1000 

Entre em contato com um 
especialista da Dell EMC 

Ver mais recursos Participe da conversa  
usando #vxblock 

Resumo das especificações do suporte ao VxBlock System 1000 
 

Componente Detalhes 

COMPUTAÇÃO 
(Obs.: é possível combinar servidores 
blade e servidores em rack em um 
único sistema) 

Chassis: Cisco UCS 5108  
Servidores blade da Cisco UCS série B: B200 M5 e B480 M5 
Servidores em rack da Cisco UCS série C: C220 M5, C240 M5 e C480 M5 
Extensores de fabric (FEX) da Cisco: Cisco UCS 2304 XP e Nexus 2348 UPQ 
Interconexão de fabric (FI) da Cisco: Cisco UCS 6454, 6332-16UP 
Placa de interface virtual (VIC) Cisco UCS: 1225, 1227, 1340, 1380, 1385 e 1387 

NÚMERO MÁXIMO DE SERVIDORES 
POR SISTEMA 

Chassis da Cisco: 50 
servidores blade da Cisco: até 500  
Servidores montados em rack da Cisco: até 1.120 

SISTEMA DE REDE 
LAN: Cisco Nexus 9336C-FX2 
SAN: Cisco MDS 9148S, 9396S, 9706 e 9710 (16G) 
Conectividade do gerenciamento: Cisco Nexus 31108TC-V e Nexus 3232C 

ARMAZENAMENTO 
(Obs.: é possível combinar vários tipos 
de armazenamento em um único 
sistema) 

Dell EMC Storage  
Unity All Flash 350F, 450F, 550F e 650F; Hybrid 300, 400, 500 e 600  
PowerMax 2000 e 8000 
VMAX All Flash 250F e 950F 
XtremIO X2-S e X2-R  
Isilon All Flash, híbrido e de arquivamento F800, H600, H500, H400, A200 e A2000 

VIRTUALIZAÇÃO 
VMware: Vsphere Enterprise Plus (inclui VDS), NSX, ESXi e vCenter Server  
Obs.: É possível realizar implementações de bare metal 

PROTEÇÃO DE DADOS 
 

Backup integrado, replicação integrada e continuidade de negócios integrada 

Dell EMC: Avamar, NetWorker, Data Protection Search, Data Protection Advisor, Data Protection 
Central, CloudBoost, RecoverPoint e RP4VM, Data Domain e VPLEX  
VMware: Site Recovery Manager 

GERENCIAMENTO DE SISTEMAS 
 

Computação:O AMP-VX para o gerenciamento de multissistema inclui de 4 a 8 servidores em rack, 
VMware vSAN, vRealize Log Insight e Avamar Virtual Edition, que é integrado ao Data Domain 6300 
para a proteção do AMP-VX 
AMP-3S somente para suporte ao gerenciamento de sistema único, além de incluir de 2 a 6 
servidores blade e um storage array híbrido do Dell EMC Unity 
Software: Software Dell EMC VxBlock Central, Unisphere, InsightIQ (Isilon), Secure Remote 
Services (SRS) e PowerPath. Cisco Data Center Network Manager (DCNM) para LAN e SAN e Cisco 
UCS Manager,  

GABINETE Solução de gabinete físico inteligente da Dell EMC  

  

https://www.dellemc.com/pt-br/converged-infrastructure/converged-systems.htm#scroll=off
https://community.emc.com/community/products/vblock
https://shop.dellemc.com/pt-br/Product-Family/Dell-EMC-Products/c/EMCStoreProducts?q=%3Arelevance%3AProductFamily%3AVxBlock+Products&facetselected=true&PID=EMC_CAT-CI-3BC2_HERO
https://www.facebook.com/DellEMC
https://www.linkedin.com/company-beta/1128/
https://www.emc.com/contact/contact-us.htm
https://twitter.com/DellEMC
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