
PORTFÓLIO DO DELL EMC POWEREDGE:
PLATAFORMAS E SOLUÇÕES
PARA APLICATIVOS CORPORATIVOS

Como base para uma solução de TI completa e adaptável, os servidores PowerEdge 
oferecem agilidade e confiabilidade superiores, eficiência operacional excelente e 
desempenho superior em qualquer escala. Com sua última geração de servidores 
PowerEdge, a Dell EMC torna as inovações de servidor mais baratas e acessíveis, 
colocando mais poder do que antes nas mãos de mais pessoas.

Tecnologias de servidor 
PowerEdge de última geração

Soluções PowerEdge prontas 
para o futuro para empresas de 
qualquer porte

Ambientes de aplicativos

• Comunicações unificadas e 
colaboração

• Suporte a decisões e processamento 
de negócios

• Computação de alto desempenho

• Virtualização e computação em nuvem

Plataformas PowerEdge: 
infraestrutura tradicional

• Servidores em rack PowerEdge

• Servidores em torre PowerEdge

Plataformas PowerEdge: 
infraestrutura modular

• Nós de servidor PowerEdge FX

• PowerEdge VRTX

• Servidores blade PowerEdge

• PowerEdge série C

Portfólio abrangente de soluções 
corporativas da Dell EMC
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TECNOLOGIAS DE SERVIDOR POWEREDGE DE ÚLTIMA GERAÇÃO

A 13ª geração de servidores PowerEdge 
representa nossa mais avançada linha de 
plataformas de infraestrutura de rack, torre 
e modular, e foi projetada para a mais ampla 
variedade de aplicativos corporativos, da Web 
e de hiperescala. Oferecendo novos níveis de 
desempenho, eficiência e flexibilidade, esses 
sistemas permitem que os departamentos de TI:

Criem uma infraestrutura 
dimensionável e adaptável

O portfólio flexível e adaptável dos servidores 
PowerEdge pode ser usado como componentes 
modulares para criar uma infraestrutura ágil  
e pronta para o futuro, do escritório remoto  
a um datacenter em larga escala.

Gerenciar com mais automatização  
e novas opções de acesso

Nosso portfólio de ferramentas de 
gerenciamento de sistemas do OpenManage 
continua tornando o gerenciamento corporativo 
mais fácil e eficiente com maior automatização, 
ferramentas mais simples e acesso 
a dispositivos móveis.

Melhore o desempenho de aplicativos 
com armazenamento no servidor 
dimensionável e eficiente

O versátil e avançado armazenamento no 
servidor permite acelerar o desempenho dos 
aplicativos pretendidos com configurações 
flexíveis, criadas para maximizar a eficiência  
de seu datacenter.

Servidores PowerEdge: as tecnologias mais recentes do setor combinadas com as inovações da Dell EMC

• Mais capacidade de processamento —processadores de última geração Intel® Xeon® impulsionam ambientes virtualizados  
e aplicativos de negócios ávidos por desempenho.

• Memória de alta capacidade e baixo consumo de energia — a memória DDR4 acelera as cargas de trabalho, como ERP 
(Enterprise Resource Planning, planejamento de recursos corporativos) e aplicativos de bancos de dados.

• Armazenamento local dimensionável e eficiente — uma ampla variedade de opções de armazenamento no servidor permite 
configurações totalmente flash, soluções híbridas integradas classificadas por níveis, plataformas com capacidade densa de baixo 
custo e armazenamento correspondente baseado em servidor para proporcionar o que há de melhor em desempenho e valor.

• Gerenciamento simplificado e inteligente — as ferramentas OpenManage reduzem o tempo para entrada em produção de suas 
aplicações com acesso local aprimorado e novos dispositivos móveis para monitoramento seguro do datacenter a partir de seu 
dispositivo portátil e processos novos automatizados para poupar tempo e custos gastos nas tarefas diárias.

• Eficiência no uso de energia — tecnologias inovadoras de energia e refrigeração, como Fresh Air 2.0, permitem que os 
datacenters sejam executados em temperaturas constantes de até 40°C/104°F, reduzindo as demandas de refrigeração  
e possibilitando economia operacional significativa.
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SOLUÇÕES POWEREDGE PRONTAS PARA O FUTURO 
PARA EMPRESAS DE QUALQUER PORTE

As atuais demandas de aplicativos e do usuário final fazem com que muitas empresas busquem 
os benefícios de desempenho e eficiência, normalmente oferecidos pelas soluções de hiperescala. 
Os gerentes de TI estão buscando arquiteturas consistentes e estáveis, e plataformas de servidor 
dimensionável otimizadas para seus aplicativos específicos. Mas muitos clientes não acham essas 
soluções econômicas nem acessíveis e continuam procurando projetos flexíveis que possam ajudar 
 a melhorar seus negócios.

Aplicando a eficiência dos negócios de hiperescala à computação  
de propósito geral 

a Dell EMC traz o bom desempenho aprendido com nossos negócios de hiperdimensionamento 
líderes do setor para a computação de propósito geral de ambientes de datacenter e TI de escritório. 
Os servidores PowerEdge oferecem desempenho e flexibilidade com gerenciamento de sistemas 
inigualável e configurações versáteis de armazenamento integrado otimizadas para os principais 
aplicativos corporativos.

Portfólio otimizado para os principais aplicativos

Desde aplicativos de finalidade geral até distribuídos, o portfólio de servidores PowerEdge oferece 
opções para empresas de qualquer porte. Assim como os aplicativos impulsionam o projeto da 
infraestrutura, os servidores PowerEdge atendem às necessidades de diversos ambientes de TI 
com uma gama de ofertas criadas para proporcionar eficiência, simplicidade e desempenho.

Principais ambientes de aplicativos

Comunicação unificada 
e colaboração

Capacite os usuários a serem mais produtivos e envolvidos 
enquanto reduz os custos de comunicação. Com muita memória, 
grande largura de banda e opções flexíveis de armazenamento 
local, os servidores PowerEdge permitem continuidade de 
negócios, o desempenho e a qualidade da experiência de telefonia 
empresarial, sistema de mensagens, conferências e aplicativos de 
colaboração.

Suporte a decisões 
e processamento de 
negócios

Acelere o desempenho e melhore a confiabilidade de seus 
aplicativos essenciais aos negócios com uma variedade de 
plataformas que permitem à TI dar suporte a aplicativos com uso 
intenso de dados, inclusive suporte a decisões, lógica analítica, 
ERP (Enterprise Resource Planning, planejamento de recursos 
corporativos) e CRM (Customer Relationship Management, 
gerenciamento do relacionamento com clientes).

HPC (High-Performance 
Computing, computação 
de alto desempenho)

Ofereça resultados mais rápidos e mais previsíveis para aplicativos 
com uso intenso de computação que dependem do desempenho do 
cluster de HPC, seja para pesquisa científica, mercados financeiros 
ou Big Data comercial. Com processadores de última geração, maior 
I/O, mais opções de GPU e projetos ultradensos, os servidores 
PowerEdge dão suporte a uma ampla variedade de necessidades 
técnicas de computação.

Virtualização e 
computação em nuvem

Otimize seus ambientes de nuvem e virtualização para proporcionar 
maior densidade das máquinas virtuais, gerenciamento simplificado 
e desempenho aprimorado. Armazenamento híbrido no servidor 
e maior largura de banda de rede fornecem uma plataforma de 
armazenamento virtual dimensionável e definida por software.



4

COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO UNIFICADA 
SOLUÇÕES DELL EMC PARA MICROSOFT EXCHANGE

Sistema de mensagens, calendários e contatos avançados

O Microsoft® Exchange 2013 e o client Microsoft Outlook® 2013 são elementos-chave da solução 
de colaboração e comunicação unificada mais abrangente do setor. Juntos, eles possibilitam e-mail, 
calendário, contatos e correio de voz em uma ampla variedade de telefones, tablets, laptops  
e dispositivos de desktop com segurança aprimorada para iniciativas de mobilidade.

Requisitos de aplicativo

Embora o Exchange tenha evoluído para habilitar caixas de correio muito grandes, muitas 
implementações legadas não são capazes de lidar com as demandas de sistemas de armazenamento, 
redes e processadores. Os ambientes Exchange modernos exigem cache em memória para 
proporcionar menores tempos de resposta, capacidades flexíveis de memória para uma variedade 
de implementações e uma arquitetura simplificada para dar suporte à estratégia de disponibilidade 
gerenciada da Microsoft. O acesso ao grande armazenamento local oferece vantagens de 
desempenho e capacidade.

Servidores PowerEdge para Microsoft Exchange

As ameaças de segurança e o volume de e-mails estão levando infraestruturas mais antigas ao 
limite. As organizações correm o risco de perda de dados, continuidade de negócios e reputação, 
especialmente se estiverem executando versões mais antigas do Exchange. Criados para lidar com 
os desafios de desempenho e capacidade de armazenamento associados aos e-mails de hoje, os 
servidores PowerEdge podem fornecer caixas de correio maiores, com melhor desempenho e em 
maior quantidade em um servidor único, permitindo:

• Menos tempo gerenciando caixas de correio reduzidas

• Menores tempos de resposta

• Maior capacidade de arquivamento, proteção de dados e pesquisa corporativa

• Escalabilidade não disruptiva com armazenamento interno de alta capacidade

• Alta disponibilidade e maior tempo de funcionamento com componentes combinados de servidor/
armazenamento

• Melhor disponibilidade e capacidade de resposta com o gerenciamento de sistemas sem agentes, 
automatizado e incorporado que pode monitorar o desempenho dos componentes mais essenciais, 
bem como o desempenho geral do sistema

Ideal para um servidor único ou ambientes Exchange em cluster

Ideal para armazenamento compartilhado

Ideal para escritórios pequenos e remotos

Para ambientes Exchange que utilizam 
o armazenamento local, o PowerEdge R730xd 
oferece capacidade de armazenamento interno em 
grande escala em apenas 2U de espaço em rack. 
Combinado com os storage arrays DAS, o R730xd 
pode oferecer ainda mais capacidade de caixa de 
correio para fornecer a solução mais econômica para 
implementações do Exchange.

Servidores de infraestrutura modular, como FC630, M630, R630 de 1U ou R730 de 2U otimizados 
para rack, fornecem opções de sistema de rede, desempenho, densidade de memória e I/O flexível 
exigidos por ambientes Exchange de armazenamento compartilhado. Quando combinados com 
arrays iSCSI SAN ou Fibre Channel, esses sistemas oferecem os tempos de resposta  
e a escalabilidade necessários para infraestruturas de comunicação em grande escala.

Criado para empresas de pequeno e médio portes 
de um só servidor, o servidor em torre T630 oferece 
escalabilidade de armazenamento e desempenho 
para ambientes Exchange em crescimento. Para 
ambientes de vários servidores, a plataforma de 
infraestrutura compartilhada do PowerEdge VRTX 
com até quatro nós de servidor M630 ou dois M830 
e ampla capacidade de armazenamento interno 
oferece recursos de datacenter com facilidade e 
automatização para escritórios remotos e filiais.

R730xd

R730

R630
M630

VRTXT630

FC630
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R730

R630

VRTXT630

FC630

M1000e com M630

COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO UNIFICADA 
SOLUÇÕES DA DELL EMC PARA O SKYPE FOR BUSINESS

Comunicações em tempo real

Suporte a mobilidade, sistema de mensagens instantâneas, reconhecimento de presença, áudio 
e vídeo conferência, e voz corporativa são unificados no Skype® for Business para que os usuários 
possam instantaneamente e intuitivamente envolver outras pessoas para solucionar um problema 
ou agir em relação a uma oportunidade. Combinado em uma solução abrangente de UC&C 
com o Microsoft Exchange e Microsoft® SharePoint®, o Skype for Business pode capacitar seu 
operadores para obter resultados mais rápidos e melhores.

Requisitos de aplicativo

A mudança para uma força de trabalho mais móvel e dispersa usando sistemas de videoconferência 
e voz corporativos sensíveis à latência significa que muitas infraestruturas existentes talvez precisem 
de melhorias de desempenho, memória e throughput para evitar problemas de qualidade para os 
usuários. Os ambientes frequentemente virtualizados do Skype for Business exigem operações de 
ponto flutuante alto para throughput de CPU e grande largura de banda para transferências de carga 
de memória e alta potência computacional para adicionar usuários simultâneos sem degradação no 
desempenho.

Servidores PowerEdge para o Skype for Business

Os servidores PowerEdge de última geração oferecem até 24 núcleos por processador, maior largura 
de banda de memória e opções de rede modulares para fornecer:

• Maior consolidação de hardware e bom desempenho relacionado à TI

• Muitos usuários simultâneos

• Maior desempenho e baixa latência para proporcionar uma experiência de melhor qualidade nas 
comunicações em tempo real

• Opções de interface de rede para eliminar grandes upgrades desnecessários

• Escalabilidade pronta para o futuro para adicionar usuários e recursos, como voz corporativa

• Melhor disponibilidade e capacidade de resposta com o gerenciamento de sistemas sem agentes, 
automatizado e incorporado que monitora o desempenho dos componentes de aplicativos mais 
essenciais, bem como o desempenho geral do sistema

Recomendado para o banco de dados compartilhado do Skype for Business

Ideal para funções periféricas, de front-end ou mediação

Recomendado par escritórios remotos e pequenos

O PowerEdge R730 é uma plataforma excelente para 
as funções de infraestrutura de back-end do Skype for 
Business em que alta disponibilidade é crucial, como 
bancos de dados telefone e sistemas de mensagens. 
O R730 oferece densidade de memória dimensionável, 
I/O expandido e desempenho bruto necessários para dar 
suporte a cargas de pico de transações.

Os servidores PowerEdge com dois soquetes — R730, FC630, R630 e M630 — são adequados para 
conferências A/V devido à grande capacidade de memória e excelente largura de banda de I/O. Esses 
servidores fornecem recursos altamente dimensionáveis para dar suporte a solicitações de picos de 
demanda e roteamento para bancos de dados.

Criado para empresas de pequeno e médio portes, 
bem como datacenters, o servidor de torre de 
montagem em rack do PowerEdge T630 oferece 
escalabilidade e desempenho para conferências 
A/V e outras funções do Skype for Business em um 
ambiente virtualizado. Para grandes escritórios ou 
filiais, o PowerEdge VRTX é compatível com funções 
periféricas, de front-end ou de mediação do M630 
com dois soquetes, bem como funções de bancos de 
dados de back-end do M830 com quatro soquetes.

R730
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COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO UNIFICADA 
SOLUÇÕES DA DELL EMC PARA MICROSOFT SHAREPOINT

Gerenciamento de conteúdo, colaboração e workflows

O Microsoft SharePoint oferece versatilidade sem precedentes como um framework para 
colaboração de conteúdo, criação de sites da Internet e portal intranet, gerenciamento de 
documentos, workflows de negócios e muito mais. Com o SharePoint 2013, novos recursos sociais 
criam comunidades e oferecem conteúdo e notificações com base no interesse do usuário, enquanto 
a função de pesquisa empresarial no SharePoint, Skype for Business e Exchange ajuda a localizar 
informações rapidamente. eDiscovery e arquivamento integrados preservam os dados no local em 
todas as plataformas para ajudar a resolver as crescentes demandas de conformidade e governança.

Requisitos de aplicativo

De serviços via Web ao gerenciamento de datastores em rápida expansão, as infraestruturas 
mais antigas podem não ser capazes de oferecer os tempos de resposta, a capacidade de 
armazenamento e a alta disponibilidade necessários para dar suporte a sites, processamento de 
negócios, gerenciamento de conteúdo e gerenciamento de dados. Os servidores SharePoint são 
geralmente virtualizados, portanto, a memória dimensionável e as opções flexíveis de I/O são 
essenciais para melhor dar suporte à rede e, especialmente, ao tráfego de armazenamento.

Servidores PowerEdge para Microsoft SharePoint

Capacidade de processamento para dar suporte a mais máquinas virtuais e transações, densidade 
de memória e escalabilidade, capacidade de armazenamento local, armazenamento hierárquico 
e opções de sistema de rede tornam os servidores PowerEdge de última geração ideais para a ampla 
variedade de usos do SharePoint, oferecendo:

• Menores tempos de resposta

• Muitos usuários simultâneos

• Throughput aprimorado para acesso de back-end do Microsoft SQL Server®

• Flexibilidade e escalabilidade para dar suporte a novos usos

• Gerenciamento incorporado automatizado e sem agentes que não consome nenhuma sobrecarga 
de processador, eliminando o impacto negativo sobre o desempenho do aplicativo

Recomendado para implementações consolidadas do SharePoint

Recomendado para as maiores implementações do SharePoint

A Dell EMC oferece muitas plataformas de dois e quatro 
soquetes adequadas para implementações corporativas 
consolidadas do SharePoint, dando suporte a servidores 
de bancos de dados SQL, Web e aplicativos que 
compõem a arquitetura de vários níveis. Em qualquer 
ambiente SharePoint consolidado, disponibilidade 
e desempenho de aplicativos são essenciais. Os 
servidores de camada da Web e aplicativos do 
SharePoint podem ser exigentes, e o PowerEdge 
R730, R630, FC630 e M630 oferecem o melhor em 
desempenho e confiabilidade que você demanda para 
garantir que seu ambiente ofereça a disponibilidade 
e a capacidade de resposta necessárias para 
a colaboração eficaz.

Se forem necessários maior escalabilidade virtual ou 
servidores de bancos de dados dedicados para as 
implementações maiores, os servidores PowerEdge 
M830 e R930 de quatro soquetes têm a capacidade 
de expansão de memória e a flexibilidade de I/O para 
executar o banco de dados de back-end ou consolidar 
até as funções de servidor que mais sobrecarregam.

R730

R930

R930

R630

FC630

M630



7

T630

SUPORTE A DECISÕES E PROCESSAMENTO DE NEGÓCIOS 
SOLUÇÕES DA DELL EMC PARA BANCO DE DADOS, CRM E ERP

Aplicativos essenciais aos negócios, com uso intenso de dados

As empresas cada vez mais dependem de aplicativos altamente exigentes e que requerem muito 
desempenho para oferecer as informações exigidas por seus clientes e acionistas. Aplicativos 
essenciais aos negócios e com uso intenso de dados, como ERP, CRM, lógica analítica e suporte  
a decisões colaborativas exigem os mais altos níveis de desempenho à medida que esses sistemas 
se tornam centrais para a missão da empresa. Para executar esses aplicativos críticos, as empresas 
estão buscando uma infraestrutura de TI que possa lidar com volumes de transações crescentes 
e variáveis, armazenar volumes de dados massivos em armazenamento dimensionável e de baixo 
custo, e adicionar facilmente novos usuários durante o processamento de mais transações com 
baixa latência.

Requisitos de aplicativos Oracle, Microsoft e SAP

Os servidores PowerEdge de última geração foram otimizadas para aplicativos de computação de 
negócios e suporte a decisões baseados em bancos de dados Oracle®, Microsoft SQL Server, SAP® 
HANA ou SAP ASE com armazenamento flash aprimorado no servidor, maior espaço para memória 
e maior largura de banda de memória para oferecer mais transações de bancos de dados OLTP ou 
OLAP em menos tempo para um número maior de usuários simultâneos, com gerenciamento mais 
simplificado e automatizado.

Servidores PowerEdge para computação de negócios

Capacidade de processamento transacional e analítica, densidade de memória e escalabilidade, bem 
como capacidade de armazenamento local em grande escala, inclusive armazenamento flash, fazem 
dos servidores PowerEdge de última geração ideais para a ampla gama de bancos de dados, data 
warehouse e aplicativos de processamento de negócios, oferecendo:

• Média menor de tempos de resposta de transações

• Mais usuários simultâneos com um número maior de transações

• Throughput aprimorado para aplicativos de análise de dados

• Gerenciamento de sistemas simplificado

• Alta disponibilidade e confiabilidade integradas

• Escalabilidade fácil à medida que as necessidades de dados aumentam

• Disponibilidade e capacidade de resposta melhores com o gerenciamento de sistemas 
automatizado e sem agentes que pode monitorar o desempenho dos componentes mais 
essenciais do servidor, bem como o desempenho geral do sistema

Recomendado para a infraestrutura de datacenter principal

Ideal para ambientes midrange

Ideal para escritórios pequenos ou remotos

Os servidores PowerEdge de quatro soquetes representam o que há de mais modernos em aplicativos de 
processamento de negócios para lidar com seus dados mais críticos — da escalabilidade e confiabilidade do 
PowerEdge R930, à densidade e modularidade do FC830 ou M830 de 1U. Obtenha aceleração adicional de 
OLAP com SanDisk DAS Cache para armazenamento DAS ou local.

Os servidores PowerEdge com dois soquetes são quase tão capazes quanto a linha de quatro soquetes.  
O PowerEdge R730, R630, FC630 e M630 oferecem desempenho e densidade de memória adequados 
para ambientes de bancos de dados em cluster, como Oracle® Real Application Clusters (Oracle RAC), 
enquanto o R730xd, com sua grande capacidade de armazenamento interno, é a escolha perfeita para 
um servidor de banco de dados independente.

Com armazenamento compartilhado em grande 
escala, uma grande quantidade de flash e suporte 
para nós de computação do M630 e M830, 
o PowerEdge VRTX impulsiona todas as classes  
de aplicativos, desde tecnologia Web de front-end 
até bancos de dados de back-end.

Para implementações de servidor único, o T630 
oferece o desempenho e a capacidade necessários 
para impulsionar seus negócios.

VRTX

R930 FC830 M830

R730

R730xd
R630

FC630

M630
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Cargas de trabalho exigentes exigem soluções eficientes e flexíveis 
desenvolvidas para atender a suas necessidades específicas. O PowerEdge 
C6320 foi criado especificamente para os casos de uso mais exigentes de 
HPC, lógica analítica de dados e criação de nuvem.

O PowerEdge C4130 oferece resultados mais rápidos de HPC com até 
quatro aceleradores PCIe de 300 W combinado com até dois processadores 
Intel Xeon E5-2600 v4 para densidade líder do setor e agilidade de 
supercomputação com uma arquitetura exclusivamente balanceada.

COMPUTAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO 
SOLUÇÕES DA DELL EMC PARA COMPUTAÇÃO TÉCNICA E DE PESQUISA

Desempenho necessário para ambientes com uso intenso de computação

A HPC (computação de alto desempenho) está na vanguarda do setor e do meio acadêmico,  
e os recursos de clusters de HPC são essenciais para o sucesso de aplicativos com uso intenso 
de computação, como pesquisa científica, Big Data comerciais, tratamento de imagens médicas, 
transações financeiras, exploração de petróleo e gás ou data warehousing.

Requisitos de aplicativo

Os requisitos variam de acordo com cargas de trabalho específicas: servidores de nó principal, que 
gerenciam os nós de computação no cluster exigem a flexibilidade de I/O para obter opções de 
armazenamento externo, capacidade de se conectar a várias redes (redes privadas, corporativas  
e de aplicativos) e a confiabilidade de alta disponibilidade; nós de computação exigem alto I/O para 
armazenamento, densidade de memória para dar suporte a armazenamento em cache e minimizar 
os recursos de RAS, processadores de alto desempenho e I/O. Para aplicativos de projeto que 
envolvem modelagem e processamentos, aceleradores são essenciais.

Servidores PowerEdge para computação de alto desempenho

Os servidores PowerEdge oferecem desempenho incrível para ambientes de HPC com uso  
intenso de computação. Com a mais recente geração de processadores Intel, mais opções  
de armazenamento interno em estado sólido e GPU, e projeto ultradenso, esses servidores 
prontamente dão suporte a uma série de cargas de trabalho técnicas de computação, permitindo:

• Dobrar o número de operações de ponto flutuante por ciclo

• Movimento de dados mais rápida para dentro e para fora da memória

• Acesso mais rápido do armazenamento para redução de latência

• Opções expandidas de acelerador com Intel Xeon Phi™, NVIDIA® Tesla® e AMD® FirePro™

• Gerenciamento incorporado automatizado e sem agentes que não consome nenhuma sobrecarga 
de processador, eliminando o impacto negativo sobre o desempenho do aplicativo

• Gerenciamento aprimorado para usuários do Linux com o plug-in do OpenManage Nagios®

Desenvolvido especificamente para HPC

Ideal para ambientes midrange

Recomendado para nós de computação

Os servidores R730 2U ou R630 1U com dois soquetes são ideais para o 
gerenciamento de todo o cluster graças a um número muito alto de núcleos 
de processador, alta disponibilidade, opções de I/O flexíveis e de baixa 
latência, e sólido suporte a periféricos com slots de expansão PCIe. Esses nós 
também podem ser usados efetivamente como nós de log-in e gateways de 
armazenamento, que podem utilizar SanDisk DAS Cache para proporcionar 
ainda maior desempenho de armazenamento.

Para proporcionar os níveis mais altos de densidade, o R630 de dois soquetes 
e 1U é um componente modular excelente para implementações de HPC 
comercial devido a sua densidade de computação, grande espaço para 
memória, suporte a SSD e recursos de RAS. O R730 2U proporciona amplo 
suporte para a tecnologia de aceleração, escalabilidade com slots PCIe, grande 
computação, alimentação e memória, bem como armazenamento rápido.

O FC430 é uma forma modular de adicionar computação de alta densidade 
a um datacenter, com oito servidores de dois soquetes e um quarto de largura 
em um chassi de 2U, ou em combinação com blocks de armazenamento 
FD332 DAS. O FC830 também tem uma opção InfiniBand de baixa latência.

Para centros de supercomputação que preferem a infraestrutura convergente 
ultraeficiente de servidores blade, o M630 oferece grande memória e I/O 
flexível combinados com energia e refrigeração, bem como eficiência de 
gerenciamento.

R730

C6320

C4130

R730

FX2 com FC430

M1000e com M630

R630

R630
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R630

FC830

VIRTUALIZAÇÃO E COMPUTAÇÃO EM NUVEM 
SOLUÇÕES DA DELL EMC PARA OTIMIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

Benefícios da virtualização em grande escala

Desde poucas máquinas virtuais em execução em um só computador físico até um conjunto inteiro 
de servidores em vários servidores raiz, a virtualização otimiza os investimentos em infraestrutura 
de hardware e rede, reduzindo a proliferação de servidores. A virtualização ajuda você a obter 
benefícios em grande escala, como utilização aprimorada, recursos otimizados de suporte, menor 
espaço físico e custos de energia, além de fornecer uma infraestrutura sólida que pode oferecer 
maior disponibilidade e resiliência.

Requisitos de aplicativo

Cargas de trabalho, como nuvem privada ou virtualização de desktop, contam com infraestruturas 
de TI eficientes e de alto desempenho. Em implementações de VDI, consolidação, densidade e 
desempenho são críticos. As plataformas de virtualização devem oferecer desempenho com grandes 
números de núcleos, densidade significativa de memória e I/O flexível para poderem atribuir os níveis 
apropriados de recursos do sistema a máquinas virtuais.

Servidores PowerEdge para ambientes virtualizados

Os servidores PowerEdge oferecem desempenho incrível para ambientes virtualizados com até 24 
núcleos de processamento por soquete, densidades de memória e I/O flexível, permitindo:

• Dimensionamento não disruptivo

• Melhor suporte para aplicativos com uso intenso de gráficos na VDI

• Mais máquinas virtuais por servidor

• Alocação flexível de recursos entre máquinas virtuais com a tecnologia de particionamento 
independente de switch

• Suporte completo e compatibilidade com as soluções de armazenamento virtual, como VMware® 
Virtual SAN™ e Microsoft Storage Spaces.

• Tempo maximizado de funcionamento de aplicativos com failover automático de hipervisores 
redundantes e isolamento seguro de falhas de memória

• Gerenciamento e controle simplificados com os consoles de virtualização do OpenManage 
Integration Suite for Microsoft System Center e OpenManage Integration for VMware vCenter™

Recomendado para dados de nuvem privada e virtual

Recomendado para virtualização de servidor e desktop

Recomendado para Software-Defined Storage virtual

Para virtualização em grande escala que exige o mais alto desempenho e 
densidade de máquinas virtuais por nó de computação, o R930 e o FC830 
com quatro soquetes são as melhores opções. Ideal para cargas de trabalho 
de I/O aleatórias, o R930 oferece desempenho de I/O e throughput 
incomparáveis para aplicativos de missão crítica, e o FC830 de 1U dobra 
a densidade.

Para ambientes com restrições de espaço, o R630 ultradenso de 1U e dois 
soquetes pode oferecer grande memória e desempenho extremo de I/O 
com as configurações totalmente flash na metade do espaço de servidores 
comparáveis. O FC630 oferece um espaço ocupado mais denso com maior 
flexibilidade de infraestrutura.

A solução de servidor blade M1000e está disponível para empresas que 
buscam eficiência de infraestrutura convergente, bem como economia de 
custos de energia e refrigeração.

Com até 3 TB de memória e I/O otimizado para infraestrutura de desktop virtual, 
o R730 oferece escalabilidade ideal de VDI. Opções expandidas de GPU dão 
suporte a implementações de VDI com uso intenso de gráficos, como CAD/
CAM, para proporcionar melhor desempenho. Quando preenchidos com nós de 
blade PowerEdge M630 ou M830, o PowerEdge VRTX torna-se uma plataforma 
versátil e avançada para virtualização de desktop ou servidor. O FC630 também 
é uma opção comprovada para ambientes de desktops virtuais.

Compatível com as soluções de Software-Defined Storage, como Microsoft 
Storage Spaces, VMware Virtual SAN ou OpenStack™ Ceph, esse servidor 
é uma excelente plataforma de armazenamento virtualizado. Quando 
combinado com storage arrays DAS, ele pode criar um pool ainda maior  
de armazenamento virtualizado de baixo custo.

R730xd

R730

R930

FC630

FC630

VRTX

M1000e com M630
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SERVIDORES EM RACK E TORRE POWEREDGE

SERVIDORES EM RACK POWEREDGE
Desempenho, disponibilidade e densidade com projetos otimizados  
para rack para empresas de médio porte e maiores

SERVIDORES EM TORRE POWEREDGE
Excelente desempenho, ampla capacidade para crescimento  
e gerenciamento simplificado

Um portfólio completo de servidores em rack de 1, 2 e 4 soquetes 
criado para reduzir a complexidade de criar e gerenciar um datacenter. 
Os servidores em rack PowerEdge oferecem funcionalidade e 
desempenho excelentes, bem como confiabilidade excepcional 
enquanto garante valor superior para o cliente.

Um portfólio de servidores em torre com um e dois soquetes que 
oferece desempenho avançado, ampla capacidade de expansão  
e confiabilidade, ajudando os usuários a impulsionar o sucesso dos 
negócios.
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SERVIDORES EM RACK POWEREDGE

Plataforma Descrição Processador(es) Memória Slots PCI Comunicações Unidades de disco rígido

R930 O servidor em rack com 4 soquetes 
e 4U com uso intenso de computação 
e projetado para aplicativos corporativos 
exigentes apresenta armazenamento interno 
e escalabilidade de memória líderes do setor 
para otimizar o desempenho dos aplicativos.

Família de processadores 
Intel Xeon E7-4800 v4 
e E7-8800 v4; até 24 
núcleos por soquete

Até 96 DIMMs 
DDR4

Até 2400 MT/s

10 PCIe 3.0 4 x 1 GbE

2 x 10 GbE

• Até 24 HDDs de 2,5 pol., HDD SAS ou SSD 
SAS/SATA de 12 Gb/6 Gb com hot-plug

• Até 8 SSDs Express Flash NVMe PCIe

R830 Servidor em rack de 2U com quatro 
soquetes de alto desempenho criado 
para aplicativos de bancos de dados 
dimensionáveis e virtualização densa.

Família de processadores 
Intel Xeon E5- 4600 
v4; até 22 núcleos por 
soquete

Até 48 DIMMs

Até 2400 MT/s

7 PCIe 3.0 4 x 1 GbE

2 x 10 GbE

• Até 16 SSD SATA/SAS, HDD SAS de 2,5 
pol., HDD SAS Near-line

R730xd Um servidor em rack de 2U com dois 
soquetes de alto desempenho que oferece 
opções de armazenamento flexível 
e altamente denso — inclusive classificação 
por níveis integrada e capacidade de 
armazenamento interno em grande escala 
criado para scale-out futuro.

Família de processadores 
Intel Xeon E5-2600 v4; 
até 22 núcleos  
por soquete

Até 24 DIMMs 
DDR4

Até 2400 MT/s

6 PCIe 3.0 4 x 1 GbE

2 x 10 GbE

• 18 de 1,8 pol. + 8 de 3,5 pol. + 2 de 2,5 pol. 
(parte traseira)

• 24 HDDs de 2,5 pol. + 2 de 2,5 pol.  
(parte traseira)

• 24 HDDs de 2,5 pol.
• 12 HDDs de 3,5 pol. + 4 de 3,5 pol. (parte 

interna) + 2 de 2,5 pol. (parte traseira)
• 12 HDDs de 3,5 pol. + 2 de 2,5 pol.  

(parte traseira)
• 12 HDDs de 3,5 pol.
• Até 4 NVMe

R730 Um servidor em rack de 2U com dois 
soquetes e de alto desempenho oferece 
enorme flexibilidade funcional com uma 
combinação de capacidade computacional, 
grande quantidade de memória 
e armazenamento muito rápido.

Família de processadores 
Intel Xeon E5-2600 v4; até 
22 núcleos por soquete

Até 24 DIMMs
DDR4

Até 2400 MT/s

7 PCIe 3.0 4 x 1 GbE

2 x 10 GbE

• Até 16 HDDs de 2,5 pol.
• Até 8 HDDs de 3,5 pol.
• Até 2 aceleradores de GPU opcionais

http://www.dell.com/us/business/p/poweredge-r930/pd%3F~ck%3Danav
http://www.dell.com/ae/business/p/poweredge-r830/pd
http://www.dell.com/us/business/p/poweredge-r730xd/pd
http://www.dell.com/us/business/p/poweredge-r730/pd
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SERVIDORES EM RACK POWEREDGE

Plataforma Descrição Processador(es) Memória Slots PCI NICs incorporadas Unidades de disco rígido

R630 Um servidor em rack de 1U com dois 
soquetes e alto desempenho que 
oferece uma densidade incrível em 
uma variedade de recursos, permitindo 
o dimensionamento altamente flexível  
do datacenter.

Família de processadores 
Intel Xeon E5-2600 v4; até 
22 núcleos por soquete

Até 24 DIMMs
DDR4

Até 2400 MT/s

3 PCIe 3.0 4 x 1 GbE

2 x 10 GbE

• Até 24 HDDs de 1,8 pol. ou 10 HDDs  
de 2,5 pol. ou 8 HDDs de 2,5 pol.

• Até 4 SSDs Express Flash NVMe PCIe

R530 Avançado servidor em rack de 2U com 
dois soquetes, criado para aplicativos 
e bancos de dados principais de 
empresas de médio porte, e para 
consolidação e virtualização.

Família de processadores 
Intel Xeon E5-2600 v4; até 
18 núcleos por soquete

Até 12 DIMMs
DDR4

Até 2400 MT/s

5 slots PCIe,
incluem
3 PCIe 3.0

1 NIC 1 GbE de duas 
portas

• Até 8 HDDs de 3,5 pol.

R430 O servidor em rack de 1U com dois 
soquetes oferece desempenho, 
densidade e capacidade de expansão 
interna para cargas de trabalho 
personalizadas.

Família de processadores 
Intel Xeon E5-2600 v4; até 
20 núcleos por soquete

Até 12 DIMMs
DDR4

Até 2400 MT/s

2 PCIe 3.0 4 LOM 1 GbE • Até 10 SATA de 2,5 pol. apenas
• Até 8 SAS, SATA, SSD de 2,5 pol.
• Até 4 SAS, SATA, SSD de 3,5 pol.

R330 Servidor em rack básico de 1U com 
um soquete com alta disponibilidade 
e facilidade de manutenção aprimoradas, 
excelente para SMBs e ROBOs.

Família de processadores 
Intel Xeon E3-1200 v5, Intel 
Pentium®, Intel CoreTM i3

Até 4 DIMMs
DDR4

Até 2133 MT/s

2 PCIe 3.0 
+ 1 slot para 
armazenamento
interno

2 x 1 GbE • Até 4 HDDs cabeados de 3,5 pol. mais  
2 SSDs opcionais cabeados de 1,8 pol.

• Até 4 HDDs de 3,5 pol. com hot swap
• Até 8 HDDs de 2,5 pol. com hot swap

R230 O servidor em rack de 1U com um soquete 
oferece desempenho e eficiência para 
pequenas empresas.

Família de processadores 
Intel Xeon E3-1200 v5, Intel 
Pentium, Intel Core i3

Até 4 DIMMs
DDR4

Até 2133 MT/s

2 PCIe 3.0 2 x 1 GbE • Até 4 HDDs cabeados de 3,5 pol. com 
hot-plug

• Até 4 HDDs de 2,5 pol. em porta-discos 
híbrido

http://www.dell.com/us/business/p/poweredge-r630/pd
http://www.dell.com/us/business/p/poweredge-r530/pd
http://www.dell.com/us/business/p/poweredge-r430/pd
http://www.dell.com/us/business/p/poweredge-r330/pd
http://www.dell.com/us/business/p/poweredge-r230/pd%3F~ck%3Danav


13

SERVIDORES EM TORRE POWEREDGE

Plataforma Descrição Processador(es) Memória Slots PCI NICs incorporadas Unidades de disco rígido

T630 Servidor em torre de 5U com dois 
soquetes para montagem em rack de alto 
desempenho, com uma combinação versátil 
de opções de configuração, desempenho 
e escalabilidade, bem como capacidade de 
armazenamento interno em grande escala.

Família de processadores 
Intel Xeon E5-2600 v4;
até 22 núcleos 
por soquete; até 4 
aceleradores de GPU

Até 24 DIMMs
DIMMs

Até 2400 
MT/s

6 PCIe 3.0

1 PCIe 2.0

4 x 1 GbE

2 x 10 GbE

Até 32 HDDs de 2,5 pol. ou 18 de 3,5 pol.

Até 4 SSDs PCIe PowerEdge Express Flash 
opcionais

T430 O servidor em torre com dois soquetes para 
montagem em rack oferece desempenho, 
capacidade de expansão e confiabilidade 
com espaço para crescer em uma 
configuração de escritório silenciosa.

Família de processadores
Intel Xeon E5-2600 v4

Até 12 DIMMs
DDR4

Até 2133 MT/s

6 PCIe 3.0 2 LOM 1 GbE Até 4 unidades SAS ou SATA cabeadas de 
3,5 pol., ou até 8 unidades de 3,5 pol. com 
hot-plug, ou até 16 unidades SAS ou SATA 
de 2,5 pol. com hot-plug

T330 O servidor com um soquete para 
montagem em rack oferece desempenho, 
eficiência e capacidade de expansão para 
pequenas empresas e organizações.

Família de processadores 
Intel Xeon E3-1200 v5, 
Intel Pentium, Intel Core i3

Até 4 DIMMs
DDR4

Até 2133 MT/s

4 PCIe 3.0 2 x 1 GbE Modelos com dois chassis:
• Até 4 HDDs de 3,5 pol. com hot swap
• Até 8 HDDs de 3,5 pol. com hot swap

T130 Servidor em minitorre com um soquete 
excelente para aplicativos de colaboração 
e produtividade em SOHOs (Small Offices/
Home Offices, pequenos escritórios/home 
offices).

Família de processadores 
Intel Xeon E3-1200 v5, 
Intel Pentium, Intel Celeron

Até 4 DIMMs
DDR4

Até 2133 MT/s

4 PCIe 3.0 2 x 1 GbE Até 4 HDDs cabeados de 3,5 pol.

T30 O servidor em minitorre com um soquete 
reúne grande capacidade de armazenamento 
interno e desempenho para oferecer 
operação eficiente e sem preocupações em 
escritórios pequenos ou home offices.

Família de processadores 
Intel Xeon E3-1225 v5; 
Intel Pentium G3220

Até 4 DIMMs
DDR4

4 slots:

1 PCIe 3.0 x16

1 PCIe 3.0 x16 
(velocidade x4)

1 PCIe 3.0 x4

1 PCI

Intel I219-LM GbE LAN 
(10/100/1000)
1 porta

Até 4 unidades SATA de 3,5 pol. além de até 
2 unidades SATA de 2,5 pol.

http://www.dell.com/us/business/p/poweredge-t630/pd
http://www.dell.com/us/business/p/poweredge-t430/pd
http://www.dell.com/us/business/p/poweredge-t330/pd%3F~ck%3Danav
http://www.dell.com/us/business/p/poweredge-t130/pd?~ck=anav
http://www.dell.com/us/business/p/poweredge-t30/pd?ref=PD_OC
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INFRAESTRUTURA MODULAR DO POWEREDGE

POWEREDGE SÉRIE FX

POWEREDGE SÉRIE M

Plataforma de TI 
individualmente 
personalizada para 
datacenters corporativos

TI modular densa com 
gerenciamento central

Plataforma de soluções 
integradas para escritórios 
remotos e filiais

Soluções flexíveis e de scale-
out para HPC e nuvem

POWEREDGE VRTX

POWEREDGE SÉRIE C

Um projeto revolucionário para plataformas de TI que se integra a servidores, 
armazenamento DAS, sistema de rede e gerenciamento em um chassi de 2U 
para permitir uma infraestrutura otimizada por cargas de trabalho.

Projetado para datacenters que precisam de máxima densidade, eficiência 
e capacidade de gerenciamento, o PowerEdge série M integra servidores, 
armazenamento, sistema de rede e gerenciamento em um chassi único para 
oferecer mais simplicidade, eficiência e versatilidade.

Uma plataforma de TI modular criada desde o início para ambientes 
de escritório, o PowerEdge VRTX integra servidores, armazenamento, 
sistema de rede e gerenciamento em um só chassi otimizado para 
escritórios para oferecer mais versatilidade, simplicidade e eficiência.

Sistemas compartilhados inspirados em hiperdimensionamento e capazes 
de acomodar vários nós de servidor, o PowerEdge série C é otimizado 
para cargas de trabalho distribuídas, ambientes de scale-out ultradensos  
e implementações de nuvem.
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CHASSI POWEREDGE FX2/FX2S

NÓS DE SERVIDOR POWEREDGE FX

Chassis Descrição Fontes de alimentação Ventiladores de 
refrigeração

Módulos de I/O Módulos de gerenciamento

FX2/FX2s O chassi de 2U hospeda módulos flexíveis de recursos 
de TI — servidores, armazenamento DAS e I/O — ao 
mesmo tempo que oferece a eficiência da energia 
compartilhada, refrigeração, gerenciamento e slots 
PCIe. A configuração com switches do PowerEdge 
FX2s aceita até 8 slots de expansão PCIe 3.0 de 
perfil baixo. A configuração sem switches do FX2 
é uma alternativa de baixo custo que não tem slots 
de expansão.

Opção de até duas fontes  
de alimentação hot-pluggable

Oito módulos 
de ventilação 
redundantes
hot-pluggable

Até dois módulos de I/O de 
passagem (padrão), ou opção 
de três módulos de I/O FN 
(opcional) para conexão por 
cabo mais simples, tráfego de 
leste-oeste e convergência de 
LAN/SAN

Opção de gerenciamento de 
rack ou chassi (CMC), fabric 
de gerenciamento redundante 
e integrado

Chassis Descrição Nós do servidor Memória Slots PCIe Comunicações Unidades com suporte

FC830 Servidor de largura completa e quatro soquetes 
com escalabilidade de memória em grande escala, 
armazenamento expansível e processamento avançado. 
Ótimo para aplicativos principais e virtualização de 
última geração.

Até 4 processadores  
Intel Xeon E5-4600 
v4; até 22 núcleos por 
soquete

Até 48 DIMMs
DDR4 (1,5 TB)

Até 2400 MT/s

Acesso a até 
4 slots PCIe; 
até 8 em 
determinadas 
configurações

Dois NDCs com suporte 
a até 2 ou 4 portas 
10 Gb ou 4 portas 1 Gb

Até 8 HDDs/SSDs de 2,5 
pol. ou 16 SSDs de 1,8 pol.

FC630 Servidor com 2 soquetes e meia largura adequados 
para hospedagem de virtualização ou execução de 
aplicativos e bancos de dados de Business Intelligence 
— ideal para nuvens privadas; até 4 em um chassi de 
2U do FX2.

Até 2 processadores  
Intel Xeon E5-2600 
v4, até 22 núcleos por 
soquete

Até 24 DIMMs
DDR4 (1,5 TB)

Até 2400 MT/s

Acesso a até 
2 slots PCIe

SNA de 10 Gb com até 
2 ou 4 portas ou SNA 
de 1 Gb e 4 portas

Até 2 HDDs/SSDs de 2,5 
pol. ou 8 SSDs de 1,8 pol.

http://www.dell.com/us/business/p/poweredge-fx/pd
http://www.dell.com/us/business/p/poweredge-r430/pd
http://www.dell.com/us/business/p/poweredge-fx/pd
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NÓS DE SERVIDOR POWEREDGE FX

Chassis Descrição Nós do servidor Memória Slots PCIe Comunicações Unidades com 
suporte

FC430 Um servidor mainstream ultradenso com 
2 soquetes, um quarto de largura ideal 
para ambientes distribuídos que exigem 
eficiência e confiabilidade de vários nós, 
com uma versão alternativa de baixa 
latência.

Até 2 processadores Intel 
Xeon E5-2600 v4; até 
18 núcleos por soquete

Até 8 DIMMs
DDR4

Até 2400 MT/s

Acesso a até
1 slot PCIe

LOM: 2 de 10 GbE 
ou 2 de 1 Gb (versão 
InifiniBand opcional)

Até 2 SSDs de 1,8 pol.  
ou 1 SSD de 1,8 pol.  
(com uma porta InfiniBand)

FM120x4 Block de servidor de meia largura 
que hospeda quatro microsservidores 
separados e oferece uma solução de alta 
densidade e baixo custo ideal para servidor 
da Web e hospedagem dedicada; até 
quatro em um chassi de 2U do FX2
(16 servidores).

Cada microsservidor 
tem um só processador 
Intel Atom™ C2000; até 
8 núcleos.

Até 2 DDR3
DIMMs

Até 1600 MT/s

Sem suporte a PCIe 2 LOMs de 1 Gb Até 2 SSDs de 1,8 pol.  
ou 1 HDD/SSD de 2,5 pol.

BLOCK DE ARMAZENAMENTO DO POWEREDGE FD332

Chassis Descrição I/O

FD332 Block de armazenamento de meia largura 
que permite até 16 dispositivos de 
armazenamento SFF (Small Form Factor, 
modelo pequeno) de 2,5 pol.; até 3 FD332 
por chassi FX2

PowerEdge RAID Controller 
9 (PERC9), I/O de 
passagem; controladoras 
SAS únicas ou duas; 
misture e combine para 
controladores duplas 
(RAID/não RAID)

http://www.dell.com/us/business/p/poweredge-fx/pd
http://www.dell.com/us/business/p/poweredge-fm120/pd?oc=pe_fm120_1298&model_id=poweredge-fm120
http://www.dell.com/us/business/p/poweredge-fx/pd?~ck=anav


17

POWEREDGE VRTX

Chassis Descrição Nós do servidor Memória Slots PCIe Sistema de rede Unidades com suporte

VRTX Plataforma em torre ou 5U para 
montagem em rack que integra até 
quatro nós de servidor, armazenamento, 
sistema de rede e gerenciamento em 
um chassi compacto otimizado para 
ambientes de escritório.

Até 4 nós de servidor, 
hot-plug e com 
manutenção

Nó com 2 soquetes
com metade da altura 
do M630

Nó com 4 soquetes
com altura total do M830

Dependente dos
nós de servidor
escolhidos

3 com altura 
total e 5 com 
metade do 
comprimento

Módulo de switch interno 
de 1 GbE (padrão) com 
16 portas 1 GbE e 8 portas 
externas

Módulo de passagem 
Ethernet com 8 portas 
externas (opcional) 10 GbE 
(opcional) e módulos de 
switch 1 GbE (padrão)

Até 12 unidades SAS ou SSD de 3,5 pol.
com hot-plug ou até 25 unidades 
SAS ou SSD de 2,5 pol. com hot-plug

http://www.dell.com/us/business/p/poweredge-vrtx/pd%3F~ck%3Danav
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CHASSI DE BLADE DO POWEREDGE M1000E

SERVIDORES BLADE POWEREDGE

Chassis Descrição Fontes de alimentação Ventiladores de 
refrigeração

Módulos de I/O Módulos de gerenciamento

M1000e Um compartimento do blade totalmente 
modular de 10U para até 8 servidores 
blade PowerEdge com altura total, 
16 com metade da altura.

Opção de até seis fontes de 
alimentação hot-pluggable

Nove módulos 
de ventiladores 
redundantes,  
hot-pluggable

Até seis módulos de I/O para três 
fabrics redundantes com opções 
de passagem, agregadores de 
I/O ou switches

Uma ou duas CMCs (Chassis Management 
Controllers, controladoras de gerenciamento 
de chassi) redundantes; switch KVM integrado 
opcional para gerenciamento de “carrinho de 
emergência”

Plataforma Descrição Processador(es) Memória Slots PCIe NICs incorporadas Unidades de disco rígido

M830 O servidor blade com quatro soquetes 
e altura total oferece desempenho 
excepcional e escalabilidade para 
aplicativos de negócios principais 
ou ambientes consolidados. 
Até 8 no chassi M1000e.

Processador Intel Xeon
E5-4600 v4; até 22 núcleos 
por soquete

Até 48 DIMMs
DDR4

Até 2400 MT/s

4 slots de 
expansão de
I/O PCIe 3.0
de mezanino

2 NIC 10 GbE modulares 
de quatro portas

Até 12 SSDs de 1,8 pol., 4 HDDs/
SSDs SATA ou HDDs/SSDs SAS 
de 2,5 pol., 2 SSDs PCIe de 2,5 
pol. e 2 HDDs/SSDs SATA ou 
HDDs/SSDs SAS de 2,5 pol.

M630 Servidor blade 2S com metade da 
altura projetado para proporcionar 
desempenho máximo, alta densidade 
e eficiência no consumo de energia. 
Até 16 em um chassi M1000e.

Família de processadores 
Intel Xeon E5-2600 v4; até 
22 núcleos por soquete

Até 24 DIMMs
DDR4

Até 2400 MT/s

2 slots de 
expansão de 
I/O PCIe 3.0 de 
mezanino

1 SNA modular 10 Gb de 
2 ou 4 portas ou 1 Gb de 
4 portas

Até 2 unidades SAS, SATA, SSD 
de 2,5 pol. com hot-plug ou até 
4 unidades SSD de 1,8 pol.

http://www.dell.com/us/business/p/poweredge-m1000e/pd%3F~ck%3Danav
http://www.dell.com/us/business/p/poweredge-m830/pd
http://www.dell.com/us/business/p/poweredge-m630/pd
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Plataforma Descrição Processador(es) Memória Slots PCIe Comunicações Unidades com suporte

C6320 4 nós do servidor independentes 
ultradensos com 2 soquetes no chassi 
compartilhado de 2U, otimizado para cargas 
de trabalho de scale-out e HPC e soluções 
hiperconvergentes.

família de processadores 
Intel Xeon E5-2600 v4;
até quatro servidores 
com 2 soquetes

Até 16 DIMMs
DDR4

Até 2400 MT/s

1 PCIe 3.0 x16
metade da 
altura e do 
comprimento

1 PCIe 3.0 x8
de mezanino

2 Intel 82599ES
10 GbE (SFP+)

Opções adicionais
1 GbE, 10 GbE ou
InfiniBand disponíveis

Opções de 24 unidades de disco 
rígido SATA/SAS de 2,5 pol.  
ou 12 de 3,5 pol.

C4130 Servidor em rack de 1U ultradenso e de uso 
específico com recursos de computação de 
GPU líderes do setor para acelerar as mais 
exigentes cargas de trabalho de HPC com 
flexibilidade e eficiência.

Até 2 processadores
Intel Xeon E5-2600 v4
Até 4 GPUs NVIDIA
Tesla de 300 W ou 
coprocessadores Intel

Até 16 DIMMs
DDR4

Até 2400 MT/s

Até 2 PCIe 3.0
de perfil baixo
(parte traseira)

2 LOM 1 GbE

Opções adicionais
1 GbE, 10 GbE ou
InfiniBand disponíveis

Até 2 unidades de inicialização 
SSD SATA de 1,8 pol.

A bandeja opcional de unidade  
de dados é compatível com até  
4 unidades SAS/SATA de 2,5 pol.

POWEREDGE SÉRIE C

http://www.dell.com/us/business/p/poweredge-c6320/pd%3F~ck%3Danav
http://www.dell.com/us/business/p/poweredge-c4130/pd
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PowerEdge — um portfólio abrangente de sistemas corporativos que inclui:

• Soluções de armazenamento SAN, NAS e DAS com classificação automatizada por níveis e inteligente  
e automaticamente otimizado

• Pacote abrangente de produtos de sistema de rede para LANs campus, datacenters e redes sem fio

• Software corporativo para gerenciamento de datacenters e nuvens, proteção de dados, gerenciamento  
de informações, gerenciamento de força de trabalho móvel e segurança

• Serviços profissionais que simplificam a avaliação, o projeto, a implementação, o gerenciamento e a manutenção. 

Saiba mais em Dell.com/PowerEdge.

Armazenamento 

Sistema de rede 

Software

Serviços

Finalidade geral

Tradicional

Aplicativos distribuídos

Infraestrutura modular

PowerEdge
série T

Plataformas de torre
ideais para escritórios
remotos e empresas 
de pequeno e médio 
portes

PowerEdge
série R

Otimizado para rack para 
proporcionar melhor  
densidade em empresas 
de médio porte e maiores

PowerEdge
FX

Redefinindo a 
infraestrutura
modular para  
datacenters

PowerEdge
VRTX

TI integrada para 
e ambientes de 
escritórios remotos 
e filiais

PowerEdge
série M

Plataforma de blade 
para datacenters que 
precisam de densidade
e eficiência 
maximizadas

PowerEdge
série C

Otimizado para cargas 
de trabalho distribuídas, 
aplicativos de  
scale-out e implemen-
tação de nuvem

http://www.dell.com/poweredge

