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Principais motivos 

UMA ESTRATÉGIA DE VÁRIAS NUVENS REQUER UMA ABORDAGEM DE DADOS EM 
PRIMEIRO LUGAR 
Muitas organizações que buscam a transformação digital geralmente veem a nuvem como a próxima etapa lógica 
para fazer essa transição. No entanto, fazendo isso, as organizações tendem a iniciar com uma mentalidade 
de nuvem em primeiro lugar considerando que tudo, ou quase tudo, deve ser movido para a nuvem. Existem 
desafios nessa abordagem, inclusive taxas de acesso e saída, gravidade dos dados, latência, bloqueio de 
dados e até mesmo problemas de conformidade e controle. Uma empresa pode iniciar sua jornada rumo à 
nuvem com um piloto e depois adotar uma diretriz para transferir tudo para a nuvem seguida por um período de 
racionalização e até alguma repatriação. Isso, em última análise, leva a organização a estabelecer um uso mais 
estratégico e situacional da nuvem. A realidade é que você precisa de uma mentalidade de dados em primeiro 
lugar que, em última análise, deve impulsionar sua estratégia de nuvem híbrida, permitindo que você garanta que 
seu ativo mais valioso esteja no lugar certo, no momento certo e com o SLA certo. A Dell Technologies acredita 
que as necessidades organizacionais e os modelos de negócios devem motivar sua decisão sobre onde seus 
dados residem. Por esse motivo, apresentamos a Dell Technologies Cloud, onde os líderes de nuvem do setor, 
a Dell Technologies e a VMware se reúnem para fornecer uma experiência de nuvem única em um modelo 
operacional único.  

PROJETOS VALIDADOS PARA NUVEM DA DELL TECHNOLOGIES  
VMware Cloud Foundation  
O Unity XT é a primeira plataforma de armazenamento externo a ser validada para uso com o VMware 
Cloud Foundation (VCF). Com um design validado do Unity XT, os clientes podem facilmente provisionar 
o armazenamento NFS para VCF, possibilitando uma plataforma de nuvem do tipo “crie você mesmo” 
usando componentes avançados e o premiado armazenamento midrange. 
 

CONSUMA NA NUVEM 
Cloud Storage Services  
Conecte o Unity XT diretamente à nuvem de sua preferência por meio de uma conexão de alta velocidade 
e baixa latência. Essa solução permite que você obtenha os benefícios econômicos da nuvem, bem como 
a alta disponibilidade e a durabilidade do armazenamento persistente e altamente confiável enquanto 
mantém o controle total de seus dados. As opções de Dell EMC Cloud Storage Services incluem:  

a) Os clientes VMware podem implementar uma solução DRaaS automatizada com o Unity XT no VMware Cloud on 
AWS para recuperação de desastres contínua de nível empresarial e com pagamento conforme o uso na nuvem.  

b) Aproveite várias nuvens de forma flexível, permitindo alternar fácil e rapidamente as nuvens para atender às 
necessidades de caso de uso, como migração de carga de trabalho, lógica analítica, teste/desenvolvimento e 
muito mais para maximizar os resultados para os negócios.   

 
 

 

Com uma sólida ênfase dos clientes em relação à nuvem, tornou-se essencial que a infraestrutura de armazenamento esteja 
pronta para ela. As empresas que planejam usar a nuvem precisam saber que seus investimentos em armazenamento foram 
projetados para dar suporte flexível a opções de várias nuvens. O Unity XT oferece a seus negócios opções de implementação 
de várias nuvens que usam a mesma experiência de gerenciamento que os sistemas locais, reduzindo o tempo para 
implementar e aumentando a produtividade. 
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Unity Cloud Edition  
O Unity Cloud Edition é uma solução completa de armazenamento definido por software do Unity XT 
implementada com o VMware Cloud em nuvens do AWS. Essa solução de SAN/NAS é ideal para uma 
variedade de casos de uso de nuvem, incluindo o diretório base para a execução de um ambiente de 
VDI no VMware Cloud, teste/desenvolvimento, serviços de replicação para um terceiro local e muito mais.   
 

EXPANDA PARA A NUVEM 
Cloud Tiering Appliance  
Os storage arrays Unity XT incluem uma licença de software gratuita com direito de uso para implementar 
essa solução automatizada e baseada em políticas para armazenamento de arquivos em camadas 
e arquivamento de snapshots em blocos em um mundo de várias nuvens. Com o CTA, você pode liberar 
capacidade rapidamente e reduzir as janelas de backup para melhorar o custo total de propriedade. 
O Cloud Tiering Appliance pode ser implementado como um equipamento físico ou virtual com opções 
de alta disponibilidade. 
 

INFORMAÇÕES DE DADOS DA NUVEM 
CloudIQ  
O CloudIQ é um aplicativo gratuito nativo na nuvem que utiliza a aprendizagem automática para monitorar 
e medir proativamente a integridade geral dos sistemas de armazenamento por meio de lógica analítica 
inteligente, abrangente e preditiva. Ao fornecer uma exibição única e simples para monitorar e prever 
a integridade do ambiente de armazenamento, o CloudIQ faz com que seja fácil controlar a integridade do 
armazenamento, relatar tendências históricas, planejar o crescimento futuro, bem como detectar e remediar 
proativamente os problemas a partir de qualquer navegador ou dispositivo móvel.  

  

 SUPORTE DO PROGRAMA FUTURE-PROOF 
O programa Future Proof garante redução de dados de 3:1 e 5X a eficiência de armazenamento em todos 
os sistemas Dell EMC Unity XT All-flash. Essas taxas de redução e eficiência de dados são garantidas sem 
avaliação como parte de um contrato padrão de 1 ano.   
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