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Soluções de rede Dell

O diferencial da Dell 
•	 Simplifique	sua	rede

•	 	Utilize	os	investimentos	
existentes	aproveitando	o	
que	você	tem

•	 	Atenda	às	necessidades	em	
constante	mudança	dos	
negócios	de	forma	fácil	e	
econômica

•	 	Desenvolva	hoje	com	
escalabilidade	para	o	amanhã

A	Era	virtual
A Era virtual libera sua força de trabalho para correr 

atrás de oportunidades ilimitadas, mas também pode 

levar a determinados desafios quando implementada 

incorretamente. A Dell tem as soluções de rede para 

ajudá-lo a enfrentar os desafios de planejamento, 

implantação e gerenciamento de rede na Era virtual. 

Hardware, software, um espectro de serviços em rede 

e a combinação certa de parceiros capacitam você a 

superar os desafios de hoje e a planejar o futuro dos 

negócios.

Preenchendo	a	lacuna	entre	negócios/tecnologia
A conectividade a qualquer hora, em qualquer lugar não é mais suficiente. As iniciativas de virtualização estão 
atendendo às necessidades dos negócios de acesso universal aos dados com uma variedade de dispositivos de pontos 
de extremidade. Também estão mudando a TI em todas as fases, do planejamento e implantação ao gerenciamento, 
para atender às necessidades em evolução. A sua rede suporta a maioria dessas mudanças: sistemas patenteados, alta 
latência e falta de escalabilidade prejudicam a realização dos objetivos dos negócios.

Uma quantidade muito grande de camadas, dispositivos e sistemas operacionais tornam o gerenciamento complexo demais. O 

provisionamento é lento, os custos ambientais são altos e a escalabilidade da rede para atender aos requisitos de negócios em 

constante mudança é um desafio contínuo. Tudo isso custa caro. Hoje, 80% do orçamento de TI da maioria das empresas é gasto 

não para avançar, mas simplesmente para acompanhar a tecnologia*.

A Dell reconhece que a mudança para a virtualização está redefinindo não apenas a tecnologia, mas a maneira como os negócios 

são feitos. Somos uma força motriz em ajudar empresas a alcançarem seu potencial completo na Era virtual: troca de informações 

segura e em tempo real e capacidade de conexão sem concessão. 

O desafio: a maior complexidade da rede

As redes empresariais de hoje atendem a um público diverso: funcionários, parceiros, fornecedores e convidados — todos usando 

uma ampla variedade de dispositivos, de PCs a smartphones e tablets. O tráfego na rede inclui de tudo, desde aplicativos essenciais 

até pesquisas de arquivamento. As "correções" limitadas para atender às necessidades desses usuários resultaram em redes em várias 

camadas complexas e ineficientes.

As redes herdadas típicas são difíceis de gerenciar e ineficientes de operar. Muito provavelmente, estão ficando sem espaço de 

endereçamento, com várias camadas de switches desnecessários que contribuem para a complexidade sem fornecer qualquer 

vantagem real. Considere, por exemplo, que com o spanning tree deixa 50% de todas as portas da rede sem utilização*.

As redes existentes se tornaram muito complexas, lentas, caras e inflexíveis demais para oferecer suporte às empresas. Elas 

simplesmente não conseguem lidar com o aumento de usuários, dispositivos, locais e aplicativos baseados em cloud computing. 

Muitos fornecedores aconselhariam começar novamente e desenvolver a rede do início. Mas "excluir e substituir" não é a melhor 

solução.



Soluções de rede Dell

Como	a	rede	
da Dell é 
diferente?	
Soluções baseadas em padrões 
abertos

•	 	Possibilidade	de	você	assumir	o	
controle de sua estratégia

•	 	Utilização	da	infraestrutura	existente	e	
investimentos em treinamento

Facilidade de implantar e 
gerenciar

•	 	Menos	hardware,	menos	hops	e	
menos pontos de contato significam 
operações	otimizadas

Sem "limitações" de tecnologia 
ou fornecedor

•	 	Ampliação	em	vez	de	"excluir	e	
substituir"

•	 	Desenvolvida	para	o	futuro	com	o	

que você já tem

Extensível e escalável

•	 	Suporta	aplicativos	baseados	em	
cloud computing

•	 	Ajusta	a	escala	para	atender	aos	
novos	requisitos	e	ao	fluxo	de	tráfego	
como suporte aos negócios

Abordagem da Dell: simplificar e aproveitar o que você tem

Simplificar

A Dell pode ajudá-lo a enfrentar seus atuais desafios, enquanto também 
reduz os custos, simplifica os processos trabalhosos e aprimora o desem-
penho. Ajudaremos você a:

•  Otimizar a rede: reduzindo o número de camadas na topologia da 
rede, você pode obter uma ocupação menor, diminuindo os custos 
ambientais e de gerenciamento.

•  Gerenciamento e controle de borda: para obter maior controle e 
agilidade, você pode levar a inteligência para a borda, mais perto das 
cargas de trabalho, para permitir o provisionamento dinâmico. 

Aproveite o que você tem implantando uma plataforma para o futuro

Amplie sua infraestrutura existente com as soluções de redes inovadoras 
e abertas da Dell. Oferecemos as melhores soluções comprovadas, oti-
mizadas para o seu ambiente. Como fazemos parceria com os líderes do 
setor, você tem a liberdade de escolha e o conhecimento especializado 
da Dell para selecionar uma solução ideal.

A Dell é líder na Era virtual. Você pode ter certeza de que sua solução de 
rede Dell é inovadora e leva em conta o contexto geral.

A Dell ajudará você a implantar uma plataforma com compatibilidade 
futura. Como desenvolvemos nossas soluções com padrões abertos, 
você pode tomar de volta de fornecedores patenteados o controle de 
sua estratégia e evitar as limitações das "soluções de antigamente".



Mais	informações	em	Dell.com/networking

Elementos da solução de rede Dell

Produtos

Dell PowerConnect Family

A família PowerConnect oferece um conjunto de soluções 
de switch flexíveis, gerenciáveis e abrangentes que suportam 
até 10 Gigabit Ethernet e desempenho iSCSI otimizado com 
as soluções de storage Dell, ideais para ambientes LAN 
empresariais e de campus.

Produtos de switch Dell PowerConnect B-Series

Soluções de chassi escalável e de porta fixa que unem o 
tráfego de Fibre Channel, iSCSI e Ethernet em uma rede 
convergente unificada, simplificando o gerenciamento de TI e 
proporcionando alta eficiência. 

Produtos de switch e de gateway de serviços Dell 
PowerConnect J-Series

Oferecem soluções de porta modular e fixa com desempenho 
Ethernet Gigabit e disponibilidade de nível empresarial aos 
ambientes mais exigentes, bem como soluções de WAN 
segura com segurança e escalabilidade abrangentes para 
atender à sua rede em expansão.

Produtos de controlador e de ponto de acesso Dell 
PowerConnect W-Series

Estendem a rede empresarial para além do datacenter e 
nos ambientes da filial e da empresa, com suporte total a 
802.11abgn para pontos de acesso (APs) e controladores de 
gerenciamento centralizado que reduzem a instalação e a 
implantação da configuração, a fim de permitir produtividade 
e mobilidade seguras.

Serviços**

Na Dell, os serviços não são impensados e à parte. São parte integral 
de nossas soluções. O espectro de serviços de rede da Dell inclui:

Consultoria

Workshops para compartilhar melhores práticas, avaliações 
pagas para fazer recomendações e projetar topologia, 
protocolo e arquitetura de rede a fim de atender aos 
requisitos, tolerância a falhas e redundância.

Serviços gerenciados

O serviço de gerenciamento de rede 24 horas opera, 
administra, mantém e provisiona todos os sistemas 
conectados em rede a fim de garantir a operação perfeita 
em conformidade com os contratos de nível de serviço de 
desempenho.

Implementação

Implanta novas soluções de rede personalizadas e maximiza 
o potencial das redes existentes, integradas e otimizadas com 
ferramentas de gerenciamento de rede a fim de oferecer 
suporte às operações de rede globais.

Suporte

Serviços de suporte técnico, à garantia e ao produto que 
reduzem os custos e a complexidade de propriedade e 
suporte dos dispositivos de funcionamento em rede da Dell a 
fim de manter a conformidade e o tempo de atividade.

Dell OpenManage Network Manager

Baseado em padrões abertos, o OpenManage Network 
Manager pode:

•  Reduzir o TCO automatizando as funções de 
gerenciamento da rede.

•  Aumentar o tempo de atividade da rede através dos 
recursos de diagnóstico, monitoramento de rede e 
backup/restauração.

O openManage Network Manager foi projetado para clientes 
que compram vários switches gerenciados PowerConnect e 
está disponível para eles sem custos.

Crie para o futuro usando o que você tem agora. Simplifique 
sua rede e aumente a agilidade e o desempenho. Reduza os 
custos de gerenciamento e libere sua equipe para inovar. 

*Fonte: Service-Now - http://www.service-now.com/community/white-papers/cio-lights-on_HDI

**A disponibilidade e os termos dos Serviços Dell variam de acordo com a região. Para obter 
mais informações, visite www.dell.com/servicedescriptions.
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