
Een hyperconverged infrastructuur 
combineert rekenkracht, opslag, 
netwerkcapaciteit, virtualisatie en 
software voor beheer in één enkele 
node waarmee je een private cloud 
bouwt, in jouw eigen datacenter. 
Hypergeconvergeerde nodes zijn de 
krachtige blokken waarmee je een 
gevirtualiseerde IT-omgeving bouwt. 

Vergroot de wendbaarheid van jouw 
organisatie met Dell EMC 
HCI-oplossingen via Bechtle. Je bouwt 
hiermee snel en eenvoudig een 
hyperconverged infrastructuur die met je 
meegroeit. Het aanbod is uitgebreid, 
zodat er altijd een oplossing is die past 
bij jouw wensen en uitdagingen. 

Wanneer je kiest voor Dell VxRail, kies je voor een flexibele totaaloplossing. De 
krachtige appliances bevatten een oplossing voor zowel rekenkracht, opslag en 
netwerkcapaciteit als virtualisatie en software voor beheer. 

Met VxRail is een nieuwe omgeving binnen enkele minuten in de lucht en is een 
uitbreiding zonder onderbrekingen en volledig geautomatiseerd uit te rollen. Het 
beheer is gecentraliseerd waardoor je tijd overhoudt voor andere, belangrijkere 
zaken. 

Wat is een HCI?

Waarom VxRail van Dell EMC?

 

HYPERCONVERGED INFRASTRUCTUUR (HCI)

Een Future Ready Datacenter met Dell VxRail

Een eenvoudig te beheren, flexibele 
IT-omgeving? De complete 
HCI-oplossingen van Dell stroomlijnen 
jouw IT-infrastructuur, waardoor je tijd 
en kosten bespaart.  

HCI vervangt jouw traditionele 
datacenterinfrastructuur en voegt de 
voormalige silo’s samen op één platform. 
Een basis van hardware, gedefinieerd door 
software, uiterst schaalbaar.

Gedefinieerd door software
Servergebaseerd

Schaalbaar

Verhoog de wendbaarheid van jouw organisatie door ultieme schaalbaarheid
Speel eenvoudig in op wat er speelt in de markt en vergroot je concurrentiepositie door op te 
schalen wanneer dat nodig is.
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Bespaar tijd en kosten met 
gecentraliseerd beheer

92% minder downtime 
44% snellere implementaties
71% snellere implementatie van nieuwe opslag

Verlaag kosten door een beter presterende infrastructuur met Dell VxRail
Benut resources optimaal met een hyperconverged infrastructuur, zorg dat je niet betaalt 
voor wat je niet gebruikt.

452% ROI over 5 jaar
In 10 maanden investering terugverdiend
72% lagere operationele kosten

Verhoog productiviteit door meer efficiëntie in IT-teams
Beheer van infrastructuur kost minder tijd waardoor teams meer tijd overhouden 
voor andere, belangrijke zaken.

68% efficiënter werken voor IT-infrastructuurteams
30% efficiënter werken voor IT-beveiligingsteams

Behaal hogere medewerkers- en klanttevredenheid
De IT-infrastructuur draait sneller waardoor er efficiënter gewerkt kan worden, 
zonder onderbrekingen.

32% snellere ontwikkelingsomloop
114% meer nieuwe toepassingen per jaar ontwikkelen
32% sneller zakelijke transacties uitvoeren

Neem contact op met onze specialist

Wil je meer weten over HCI, Future Ready Datacenters en Dell VxRail, en wat deze oplossingen 
voor jouw organisatie betekenen? Neem contact op met onze datacenterspecialist. Wij kijken 

graag met je mee voor de beste oplossing voor jouw situatie en wensen.

Future Ready
Is jouw datacenter klaar voor de toekomst? Maak 
jouw IT-infrastructuur Future Ready met de 
HCI-oplossingen van Dell VxRail via Bechtle. Zo 
maak je jouw organisatie wendbaarder en 
toekomstbestendig. Meer weten? 
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