A JORNADA PARA A
HIPERCONVERGÊNCIA
COMEÇA COM O VCE VXRAIL
Apresentando o dispositivo VCE VxRailTM,
exclusivo da Dell EMC e VMware: um
novo dispositivo de infraestrutura
hiperconvergente (HCI) desenvolvido
para modernizar seu datacenter.

Dispositivo hiperconvergente com
base no VMware pronto para uso
VCE VxRail é a maneira mais fácil e rápida de se montar um
dispositivo HCI totalmente integrado, definido por software,
baseado em VMware que funciona perfeitamente com
ferramentas e processos existentes.

Componente modular para um Software
Defined Data Center (SDDC) completo
Os usuários podem facilmente adicionar as últimas ofertas de
Software-Defined Data Center (SDDC) da VMware para VCE
VxRail, como NSX, vRealize Automation, Horizon e Horizon Air
Hybrid-Mode, que permitem um grau ainda maior de flexibilidade,
automatização e mobilidade com segurança muito avançada.

Comece pequeno e cresça sob
demanda
Compre apenas o que você precisa e adicione nós não
disruptivos. Compatibilidade de 40 máquinas virtuais
(VMs) a até mais de 3.000 VMs.

Totalmente flash para
desempenho máximo
Até 1,6x mais flash por nó em relação aos concorrentes
semelhantes* e redução de dados moderna para
proporcionar economia.

Totalmente carregado com serviços
de dados avançados
Inclui um pacote completo de serviços de dados líderes
do setor da Dell EMC e VMware, incluindo replicação
integrada, backup e classificação em nuvem.

Acelere com automatização
Diminua custos ao automatizar mais de 200 tarefas
e aumentar sua eficiência operacional por gastar
menos tempo no gerenciamento de ciclo de vida de
software e hardware.

Como líderes de TI confiáveis em convergência
e hiperconvergência, não é surpresa que a Dell EMC
e a VMware estejam liderando o caminho para um
Software-Defined Data Center moderno.

SAIBA MAIS EM BRAZIL.EMC.COM/VXRAIL
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