
 

 

VISÃO GERAL DO SERVIÇO 

DELL EMC GLOBAL SERVICES 
PARA AMBIENTES MICROSOFT  
 
DESAFIO DA EMPRESA 
Qual é sua estratégia para integrar tecnologias Microsoft® às arquiteturas de nuvem e 
datacenter? Como você preparará seu ambiente Active Directory para as iniciativas de 
nuvem? Quais são seus planos para desenvolver uma arquitetura do sistema de 
mensagens para tratar de considerações Exchange-Exchange, entre plataformas e 
Exchange-nuvem? Qual é o plano para otimizar seus bancos de dados do SQL Server? 
 
Se você ainda não sabe responder perguntas como essas, é hora de recorrer a um 
parceiro de tecnologia Microsoft confiável como a Dell EMC®, cuja equipe de serviços 
pode ajudá-lo a encontrar as respostas e atingir suas metas. 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
Em nosso pacote de ofertas da Microsoft, a Dell EMC oferece orientação de 
especialista para acelerar a adoção da tecnologia Microsoft. Nossa abordagem com 
foco nos negócios define uma estratégia para alinhar a tecnologia aos objetivos de 
negócios da organização. Nossos recursos incluem: 

• Nuvem privada, híbrida e pública. A Dell EMC assumiu um papel de liderança 
nessa área. Nós o ajudamos a avaliar as prioridades de seus negócios em 
comparação com vários modelos de nuvem, como local, Azure, Office 365 ou 
solução híbrida, e rapidamente oferecemos um conjunto de recomendações com 
base nos principais resultados. Podemos analisar e avaliar as opções em seus 
requisitos de segurança, conformidade, disponibilidade e funcionalidade e até 
mesmo fornecer uma análise de custo. 

• Comunicações unificadas e serviços de diretório. Aproveitamos as soluções 
altamente disponíveis no local e do Office 365 para criar uma infraestrutura de 
comunicações de nuvem híbrida flexível. Quando se trata do Microsoft Exchange 
ou Skype for Business, ajudaremos a desenvolver as melhores estratégias de 
comunicação e de sistema de mensagens. Independentemente de você escolher a 
hospedagem no local ou baseada em nuvem, a Dell EMC pode ajudá-lo a otimizar 
a plataforma e reduzir os custos. A Dell EMC Services para o Microsoft Skype for 
Business pode ajudar a melhorar a produtividade e a colaboração por meio de 
mensagens instantâneas integradas, presença, web, voz e videoconferência. Além 
disso, podemos consolidar e modernizar sua plataforma de serviços de diretório 
para garantir que o Active Directory esteja "pronto para a nuvem". 

• Banco de dados, Web e colaboração. O Microsoft SharePoint e o SQL Server 
são plataformas de produtividade de negócios essenciais. Oferecemos serviços 
abrangentes para ajudar nossos clientes a migrar para arquiteturas "como serviço" 
modernas e automatizadas. Para o SharePoint, nosso projeto centrado no usuário 
e a abordagem de criação iterativa oferecem soluções atraentes e personalizadas 
para web, dispositivos móveis, portal, intranet e colaboração. Para o SQL Server, 
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podemos projetar e criar soluções de plataforma de dados com autoatendimento 
usando o pacote completo de ferramentas de Business Intelligence da Microsoft. 

• Gerenciamento de aplicativos e da plataforma. A atualização de seus 
aplicativos e plataformas é não apenas necessária no fim da vida útil, mas também 
desejável para aproveitar as vantagens dos novos recursos. Aproveitando nossa 
abordagem centrada nos aplicativos para preparar a migração, nós o ajudamos a 
criar um plano e executá-lo. Do upgrade e migração até o gerenciamento, 
ajudamos a modernizar seus serviços de infraestrutura, do datacenter de back-end 
até o gerenciamento operacional de todos os aplicativos de negócios e da 
infraestrutura de suporte. Os serviços abrangem ferramentas de automatização e 
orquestração da área de trabalho Systems Center e ambientes do Windows Server.  

RESUMO DOS BENEFÍCIOS 
A Dell EMC tem uma longa história de trabalho com a Microsoft e é um parceiro 
Microsoft comprovado e premiado. Podemos aproveitar nossa expertise em aplicativos, 
infraestrutura e tecnologias da Microsoft para otimizar seu ambiente. 

A Dell EMC pode ajudá-lo a implantar sua estratégia, definindo as necessidades dos 
negócios, projetando arquiteturas e implementando soluções. Se você deseja migrar do 
ambiente físico para o virtual, adotar novas estratégias de nuvem, fazer a transição 
para novas versões de produtos da Microsoft ou consolidar outras tecnologias para 
plataformas Microsoft, nossos serviços eliminam os riscos do processo.  

Nossa abordagem abrangente ajuda a minimizar a interrupção dos negócios e nossa 
metodologia comprovada garante resultados previsíveis, que maximizam a 
produtividade durante os períodos de mudanças tecnológicas.  

 
 
   
 

 

Copyright © 2016 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell, EMC e outras marcas comerciais são marcas 
comerciais da Dell Inc. ou de suas subsidiárias. Outras marcas comerciais aqui mencionadas pertencem a seus respectivos proprietários. 
Publicado nos EUA em 10/16 Visão geral do serviço H11029.3 
A Dell EMC assegura que as informações apresentadas neste documento estão corretas na data da publicação. As informações estão 
sujeitas a alterações sem prévio aviso.  

FALE CONOSCO 
Para saber mais, entre em contato 
com seu representante local ou 

  
Copyright © 2014, 2016 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell, EMC e outras marcas comerciais são marcas 
comerciais da Dell Inc. ou de suas subsidiárias. Outras marcas comerciais aqui mencionadas pertencem a seus respectivos proprietários. 
Publicado nos EUA em 12/16 Visão geral do serviço H13792.2 

A Dell EMC assegura que as informações apresentadas neste documento estão corretas na data da publicação. As informações estão 
sujeitas a alterações sem prévio aviso. 

FALE CONOSCO 
Para saber mais, entre em contato 
com seu representante local ou 
revendedor autorizado. 


