
Dell Active System 800
A solução pré-integrada para infraestrutura de servidor blade simplificada e expansível.

Hoje, muitas organizações de TI estão deixando de cumprir 
seus prazos ou atender com agilidade às demandas de 
clientes, possuem orçamentos de TI insuficientes para atender 
às mais urgentes iniciativas de negócios ou para gerenciar 
trocas, a fim de aumentar a eficiência, o desempenho ou a 
resiliência. Em resposta a isso, a convergência de Data Center 
é uma tendência emergente de TI para satisfazer as crescentes 
necessidades de agilidade, eficiência e qualidade para oferecer 
aplicações e serviços de TI. As organizações de TI estão 
adotando rapidamente as soluções de infraestrutura 
convergente para diminuir os custos de cargas de trabalho 
estratégicas, permitir aplicações mais rápidas de infraestrutura 
e aumentar a simplicidade e rapidez de gerenciamento.

A Active Infrastructure da Dell é uma família de soluções 
convergentes que combina servidores,  storages, rede e 
gerenciamento de infraestrutura em um sistema integrado e 
otimizado que oferece pools de recursos virtualizados de uso 
geral. A Active Infrastructure ajuda a TI a reagir rapidamente às 
demandas dinâmicas da sua empresa, aumentar a eficiência 
do seu Data Center e fortalecer a qualidade dos serviços de TI.
A família de soluções da Active Infrastructure inclui sistemas 
pré-integrados que são pré-desenvolvidos, pré-montados e 
pré-testados para acelerar a aplicação e retorno da sua 
infraestrutura virtual, aumentando a eficiência e diminuindo os 
riscos, Oferecendo flexibilidade e expansão para o futuro.

Dell™ Active System 800
O Dell Active System 800 é uma oferta pré-integrada para 
infraestrutura de servidor simplificada e expansível. É uma 
plataforma ideal para as nuvens privadas e aplicativos 
empresariais como SQL e colaboração, facilmente gerenciada 
por um administrador de TI com várias funções. Ele oferece 
três benefícios principais:

Expansão rápida e simples

• A capacidade de processamento e armazenamento pode ser 
expandida de forma modular, sem afetar as suas operações.

• Disponível em diferentes configurações, pode ser aplicado 
em qualquer nível e expandido conforme as necessidades 
do seu negócio.

• A expansão de armazenamento se adéqua ao suporte de 
desktop virtual e aplicativos de colaboração.

Provisionamento e operações rápidas e fáceis

• Basta um profissional geral de TI para gerenciar a maioria das 
tarefas por meio de processos automatizados e otimizados 
com o Active System Manager.

• O Active System Manager oferece provisionamento de 
infraestrutura modular e baseado em modelo, que permite 
respostas rápidas às demandas do seu negócio.

• Uma solução pré-desenvolvida que minimiza as fases de 
design, testes, aquisições, integração e configuração, 
permitindo aplicações rápidas.

Armazenamento automatizado

• O equilíbrio de carga e a proteção de dados integrada ao 
host são automatizados para ambientes virtualizados 
dinâmicos.

•   O armazenamento pode ser gerenciado por um 
profissional geral de TI geral ou um administrador com 
várias funções; portanto, não há necessidade de se 
mobilizar um especialista em armazenamento.

•   A automação permite que os administradores gastem 
menos tempo gerenciando manualmente as funções de 
armazenamento e possam focar mais intensamente em 
projetos estratégicos.

Aplicando o Active System 800
O Active System 800 foi desenvolvido do zero para oferecer 
uma plataforma altamente confiável e expansível para a 
virtualização, nuvens privadas e hospedagem de aplicativos, 
simplificando o gerenciamento de infraestrutura. Utilizando a 
vasta experiência da Dell, as melhores práticas da indústria e 
componentes top de linha, a solução pode permitir às 
empresas maximizar o valor dos seus investimentos em 
infraestrutura através dos seus recursos e benefícios únicos.

O Active System 800 é 
uma plataforma ideal 
para as nuvens privadas 
e aplicativos 
empresariais como 
SQL e colaboração, 
facilmente gerenciada 
por um administrador 
de TI com várias 
funções.
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Recursos Função Benefício

Chassis PowerEdge M1000e e servidores M620 blade que exigem 
menos energia e resfriamento do que as alternativas

Redução de OpEx
Menos dinheiro gasto com energia e resfriamento no data center

Entregue pré-
montado e pré-
integrado

É fornecida a estrutura completa – servidores,  storages, rede,
energia, cabos, gerenciamento – juntamente com os serviços de
aplicação

Aceleração de valor
Elimina a necessidade de desenvolver, testar, configurar manualmente e integrar a 
solução, para que você já esteja operando em dias, ao invés de semanas ou meses.

Modelo de suporte 
de um único 
fornecedor

Suporte no nível da solução e componentes da empresa líder 
mundial em produtos e serviços de virtualização

Menor risco
• Oferece um ponto único de responsabilidade

Tira proveito do conhecimento interno da Dell e das melhores práticas 
acumuladas pela experiência com milhares de clientes
 Resiliência, confiabilidade e expansão integradas para oferecer suporte ao 
crescimento e às mudanças

Gerenciamento 
unificado

O Active System Manager oferece:
• Provisionamento de infraestrutura baseado em modelos
• Gerenciamento automatizado de infraestrutura pré-validada
• Aplicação, integração e modelos de gerenciamento repetíveis

Fortalecimento da qualidade operacional
• Configuração e reconfiguração de infraestrutura mais rápida para as novas 

aplicações
• Tempo do administrador mais focado no gerenciamento básico de 

infraestrutura
• Maior qualidade de serviços de TI com mais agilidade de provisionamento e 

gerenciamento de infraestrutura

Expansão rápida e 
simples

A capacidade pode ser expandida de forma modular, sem afetar as 
suas operações

Oferece flexibilidade pronta para o futuro
Uma infraestrutura estável e de alto desempenho que pode atender, com 
flexibilidade, as suas necessidades de expansão

 Fabric convergente • O PowerEdge M I/O Aggregator permite interoperabilidade com 
redes que não sejam Dell, permitindo que o administrador do servidor
utilize recursos de rede de chassi de blade para switches top-of-rack.
O Data Center Bridging (DCB) por iSCSI permite uma fabric de rede 
convergente única para armazenamento e tráfego de LAN
Suporta rede entre chassis (comunicação de sistema leste/oeste) com
conexões 10GbE

• Menos complexidade, permitindo implementação, manutenção e 
gerenciamento facilitados
Operações facilitadas de chassi, com o administrador do servidor 
gerenciando a rede do chassi em vez de depender o administrador de rede
Melhor desempenho e menor consumo de portas dispendiosas do switch 
top-of-rack

Armazenamento 
automatizado

As matrizes EqualLogic iSCSi SAN oferecem equilíbrio de carga e a 
proteção de dados integrada ao host para ambientes virtualizados 
dinâmicos.

Redução da complexidade gerencial 
Menor tempo gasto com o gerenciamento manual das funções de 
armazenamento

Melhores Juntos: Os Serviços Dell podem acelerar as suas soluções de virtualização
Serviços de Instalação e Suporte inclusos. Instalação e implementação on-site, incluída em todas as aplicações do Active System 800, 
incluindo uma sessão de orientação e instruções de configuração. O Dell ProSupport fornece a base para as infraestruturas de alta disponibilidade 
seguras e confiáveis, com suporte de hardware aprimorado e Suporte Técnico de software para a resolução de problemas.

Elevando a TI a um novo patamar.  A Dell oferece serviços de consultoria para garantir o alicerce de planejamento, desenvolvimento e
implementação de uma solução de infraestrutura virtual eficiente, incluindo:

• Assistência para a Solução e Serviços de Consultoria. 
 – As opções incluem os serviços Healthcheck, Workload Migration, VORA, Design Service

• 
• Workshop de Estratégias na Nuvem
• Avaliação de Prontidão para a Virtualização
• Prontidão Operacional e Serviços de Gerenciamento
• Serviços de Autoatendimento e Orquestração
• Avaliação de Prontidão para a Nuvem com Serviços de Otimização
• Monte Serviços na Nuvem
• Treinamento para VMware, Microsoft, storage EqualLogic™, redes Force10 e outros

Componentes e Especificações do Dell Active System 800
Servidores

• 1 ou 2 chassis PowerEdge M1000e
• 8,16,24 ou 32 servidores host PowerEdge M620 c/128G de memória cada, com 

Flash boot
 

• 2 Servidores de gerenciamento PowerEdge R620
• 128GB de memória
• 1-2 racks Dell 42U por Active System 800, incluindo PDUs
• iDRAC7 Enterprise para Blades com vFlash e cartão SD de 8Gb

Armazenamento
• 2-8 matrizes EqualLogic PS6110 / PS6110XV / PS6510E, dependendo da 

configuração
Rede

• 2 Switches de rede Dell Force10 S4810 10GbE
• 1 Switch de rede de gerenciamento fora de banda Dell Force10 S55
• 2  M PowerEdge M I/O Aggregator

Gerenciamento
• Active System Manager

Software Adicional
• VMware vCenter 5.1 (licença de avaliação)
• VMware ESXi 5.1 por servidor host
• Dell Management Plug-in para VMware vCenter
• EqualLogic Host Integration Tools (HIT)
• EqualLogic SAN HeadQuarters (HQ)

Serviços
• Serviços de Implementação Inicial
• Dell ProSupport

Componentes e software opcionais
• Dell OpenManage Essentials
• VMware vCloud Connector
• Console Dell com Teclado/Vídeo/Mouse (KVM)

Eficiência energética

Aumenta a eficiência

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Workshop de Arquitetura Eficiente

Melhores Juntos. A família de soluções de Active Infrastructure da Dell demonstra como as arquiteturas abertas e flexíveis, combinadas com os 
Serviços Dell, podem criar soluções práticas e inovadoras, desenvolvidas para reduzir a complexidade e os custos, aumentando a produtividade.
Os Serviços Dell podem ajudar a oferecer TI flexível, esteja você montando uma plataforma de rede privada ou aprimorando a disponibilidade e 
gerenciamento de aplicativos.
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