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Yeni şeyler denemediğiniz sürece,
yeni şeyler öğrenemezsiniz.

Jackson Brown



Arena Galaxy | Hakkında 

Sınırsız senaryo testleri ve önerilen sistemlerin,

kurumunuza neler kazandıracağını önceden
görmeniz için inşa ettik…

Kuruluş
2019



Birlikte 
Neler  Yapabiliriz? 



Dell Teknoloji ürünlerinin
tamamı Arena Galaxy’de!



Dell PowerEdge sunucularının kendine has teknolojileri ve

avantajlarının neler olduğunu birlikte inceleyebiliriz.

• iDRAC arayüzleri ve sunucuların durum incelemeleri

• OpenManage ile veri merkezindeki tüm sunucuları nasıl yönetebiliriz?

• RAID yapılandırmaları ve performans trikleri

Sunucu Performans

Testleri 



Dell PowerEdge MX Kinetic Arena Galaxy’de sizleri bekliyor. Sunucu sistmelerinde
teknolojinin geldiği son nokta olarak gösterilen PowerEdge MX Kinetic ile tüm
detayları birlikte inceleme olanağı Arena Galaxy’de!

• Neden Kinetic gerekli? Ne avantajlar sağlar.

• iDRAC arayüzleri ve sunucuların durum incelemeleri.

• OpenManage ile veri merkezindeki tüm yapıyı nasıl yönetebiliriz.

• Kinetic’in güçlü network altyapısı ve detayları

• Kinetic’in güçlü sunucu altyapısı ve detayları

Yeni Şaheser; 

PowerEdge MX Kinetic



SC serisinden 6300 All Flash ürünümüz ile gerçek iş

yüklerinizde ne kadar performans elde edebilirsiniz.

• İsterseniz kendi sistemlerinizi buraya transfer edebilirsiniz.

• İsterseniz biz sizin için belirleyeceğiniz sistemleri kurabiliriz.

• İsterseniz sistemleri biz kurarız ve uygun programlarla

IO testleri yapabilirsiniz.

SC Storage

Performans Testleri 



VxRAIL HCI 

Performans Testleri 

VxRAIL E560 all flash ürününün ne olduğunu tam olarak anlamak,

ürün altyapısının ve mimarinin en derin detaylarına kadar inceleme

ortamı sağlarız.

• VxRAIL’in altyapısında çalışan Vmware ürünlerinin tamamını

tek tek inceleyebiliriz.

• Performans testlerini yapabiliriz.

• Dayanıklılık testlerini yapabiliriz.

• Stabilite testlerini yapabiliriz.



Backup hedef ürünü olan Datadomain’de sıkıştırma ve
tekilleştirme testlerinin tamamını verinizin ne kadar
sıkışabildiğini canlı ve gerçek anlamda görebilirsiniz.

• Datadomain’in nasıl kullanıldığını inceleyebiliriz.

• Ddboost ile performans performans farklarını
değerlendirebiliriz

• Global tekilleştirme ile ne kazanıyoruzu inceleyebiliriz.

Datadomain

Verimlilik Testleri 



Kurumunuzda neden laptop ürünleri yerine
workstation ürünleri kullanmanız gerekli? 

Workstation ürünlerini fiyat/perforans kriterleri
doğrultusunda incelediğinizde sağladığı avantajlar
sizleri farklı dünyalara çıkaracaktır.

Workstation

Teşhir ve İnceleme



Bilgisayar dünyasında insanların temas
noktası olan monitörlerde, 4K ve 8K 
performansları ile neler görebilirsiniz. 
İhtiyaçlara göre Monitör seçmek için
mutlaka görmek isteyenler için Galaxy’

Monitörlerin size ve işlerinize olan artıları
ve avantajlarını Arena Galaxy’de birlikte
inceleyelim.

Monitör

Teşhir ve İnceleme
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