
Optimale sizing voor 
efficiënt gebruik

GET EFFICIENT

Wat maakt uw 
datacenter duurzamer? 

Nieuwe IT oplossingen. 
Vrij eenvoudig gezegd, net 
als met een nieuwe auto of 
wasmachine, zijn de nieuwste 
servers een stuk energiezuiniger. 

Ze werken efficiënter en minder 
intensief dankzij technologische 
ontwikkelingen.

Koeling effecten. 
IT omgevingen in het datacenter 
produceren veel warmte, 
waardoor koeling noodzakelijk is. 

Door de warmte te verminderen, 
kunnen we voorkomen dat er 
energie wordt verspild aan het 
koelen van het datacenter. Een 
betere airflow bij nieuwe servers 
helpt hierbij.

Datacenters configureren. Op basis van wat nu 
nodig is en die eenvoudig mee schalen met de 
eisen van de toekomst. Voor het meest efficiënte 
gebruik.  

As a Service: Opschalen en afschalen wanneer 
het nodig is. Dat kan met PowerEdge servers 
die optimaal werken en naar performance 
beschikbaarheid inregelen.

Nieuwste generatie
technologie 

All Flash: Maak gebruik van alle flashtechnologie 
met 4:1 efficiëntie voor maximale reductie.

Dataservices: laat verdere capaciteiten achterwege 
door snapshots van de volgende generatie te 
gebruiken.

Thin Provisioning: Converteer ‘trapped’ capaciteit 
naar beschikbare capaciteit om de grootte van de 
array nog verder te verkleinen.



GET EFFICIENT met PowerEdge© 

Energie efficiëntie
Technische innovaties zijn belangrijker dan ooit voor een duurzaam 
datacenter. Bijvoorbeeld; sinds 2013 is het energieverbruik van HCI 
oplossingen met wel 83% verminderd en is de energie efficiëntie 
met 29% verhoogd. Met OME Power Manager worden performance 
budgetten makkelijker te beheren. 

Warmte productie
Het verminderen van de energie- en koelingsbehoeften van 
datacenters speelt een grote rol bij het verminderen van de 
CO2-voetafdruk van een organisatie. Het gebruik van optimale 
koeling, vloeistofkoeling en thermische ontwerpen zijn van 
groot belang voor de grootste IT-uitdagingen van vandaag. 

PowerEdge© innovatie
In 2013 waren er bijvoorbeeld zes servers nodig om te doen wat 
vandaag de dag mogelijk is met slechts één server. Door de 
hoeveelheid hardware te verminderen die nodig is om aan zakelijke 
behoeften te voldoen, bespaart u geld en energie. Tegelijkertijd 
vermindert u de e-waste. 
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Dezelfde COMPUTE 
presetaties

Using SPECrate 
Benchmark

8 Servers minder

16,484 minder kW/h 
verbruik per jaar

Using EIPT 

=

€3,296.80 aan 
energiebesparing per 

jaar
@ 0.20e per kWh

+

Minder hardware 
om te beheren

Minder 
softwarelicenties

Lagere thermische 
impact

38% 
minder 
servers

R740 
2x 

Xeon 4208 

R750
2x 

Xeon 4309Y


