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Dell esittelee uusia verkkoratkaisuja pienille ja keskisuurille yrityksille
Kasvavat datamäärät, lisääntyvä data-analytiikka ja liikkuva työ pistävät myös yritysten tietoverkot koville.
Dell esittelee uuden X-sarjan, joka sisältää uusia älykkäitä 1GbE:n ja 10GbE:n verkkokytkimiä pienille ja keskisuurille yrityksille.
Dell N-sarjan laajentuu uudella N1500 Layer 2/3 1GbE-verkkokytkimellä, joka on suunniteltu erityisesti pienempien verkkojen tarpeisiin.

Dell on julkaissut uudistetun verkkotuotevalikoiman, joka on räätälöity pienille ja keskisuurille yrityksille. Uutena tulokkaana on X-sarjan tuoteperhe. Lisäksi
N-sarjan tuoteperheeseen julkaistiin uusi Dell N1500 -verkkoratkaisu.

Liikkuva työ luo paineita verkkoliikenteen osalta tietoverkoille. Tämä kehitys yhdessä lisääntyvän data-analytiikan kanssa on tuonut yrityksiin tunteen
jatkuvasta tietotulvasta. IT-hallinnot pyrkivät nyt rakentamaan verkkoinfrastruktuureja, jotka ovat riittävän kyvykkäitä selviämään uuden sukupolven
tietojenkäsittelyn tarpeesta. Hidasteeksi muodostuu kuitenkin usein resurssien rajallisuus. Dellin uudet ratkaisut pyrkivät ratkaisemaan pienten ja
keskisuurten yritysten haasteet tarjoamalla kilpailukykyisemmät mahdollisuudet omien verkkojen kasvattamiseen joustavasti ja edullisesti. Dellin
julkaisemat innovatiiviset verkkoratkaisut yhdistävät kustannustehokkuuden ja suuryritystason verkonhallinnan vaivattomasti.

Dell-verkkoratkaisujen X-sarja

Dell X-sarja koostuu älykkäistä etähallittavista 1 GbE:n ja 10 GbE:n verkkokytkimistä. Kytkimet on suunniteltu erityisesti pk-yritysten tarpeisiin ja tarjoavat
intuitiivisia suuryritystason ominaisuuksia sekä joustavasti erilaisia kokoonpanoja. Pk-yritysasiakkaat voivat nauttia edistyksellisestä verkonhallinnasta
ilman tarvetta erilliselle IT-tukipalvelulle. Tämän mahdollistavat opastava käyttöönottotoiminto sekä itse räätälöitävät hallintapaneelit, joista voi säätää
kokoonpanoasetuksia, kalibroida sekä kartoittaa mahdollisia ongelmia nopeasti ja tarkasti.      

Dell N1500 -verkkoratkaisu

Dell N1500 -tuotesarja tarjoaa hallittavat 1GbE-kytkimet erityisesti pienten IT-verkkojen tarpeisiin. Kytkimissä on kattavat suuryritysluokan Layer 2/3
ominaisuudet, komentorivikäyttöliittymä sekä vakioitu 10 GbE SFP+ -lähetin-vastaanotin ja kaapelit pinoamiseen. Kytkimet tarjoavat jopa 200 1GbE-porttia
neljän yksiköllä toteutettuna. Pk-yritykset voivat nyt helposti toteuttaa turvallisen yritysverkon, joka on optimoitu VoIP- ja sosiaalisille viestintäratkaisuille, ja
joka osaa priorisoida tietoliikenteen tarpeen mukaan.

Langattomalle Dell W-sarjalle laajennettu tuki

Langattomia ratkaisuja käyttäviä asiakkaitaan ja kumppaneitaan silmällä pitäen Dell julkisti myös laajennetun tuen langattomien tukiasemien ja ohjainten
W-sarjalle. Dell on sitoutunut tukemaan W-sarjaa keskeytyksettä läpi tuotteen koko elinkaaren.

Saatavuus

Dell X-sarja tulee saataville Dellin kanavakumppaneiden kautta 15.5. alkaen.
Dell N1500 tulee saataville kesällä 2015.
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