
  

 

  

 

 

 

 

 

Tecnologia Dell Technologies na luta contra COVID-19 

A Dell Technologies está a disponibilizar a sua tecnologia num trabalho conjunto com 

os seus clientes na área da prevenção e controle de doenças infeciosas, com o sistema 

Wrangler, o sistema de análise de dados mais poderoso alocado no Ambiente de 

Descoberta de Ciências e Engenharia Extrema (XSEDE). 

O sistema Wrangler foi projetado para 

transferência, análise e partilha de dados 

em larga escala e fornece suporte flexível 

para uma ampla variedade de stacks e 

fluxos de trabalho de software. O seu 

design escalável permite aumentar o 

número de utilizadores e aplicativos de 

dados. A Dell EMC forneceu as tecnologias 

que compõem o núcleo do Wrangler. O 

Wrangler usa a tecnologia flash em escala 

de rack DSSD da Dell EMC para garantir 

velocidade e o desempenho, permitindo 

análises em tempo real em escala.  

Na luta contra a pandemia do COVID 19, e em conjunto com a Universidade de 

Indiana, a Universidade de Chicago e o TACC (Texas Advanced Computing Center), 

os clusters estão a ser utilizados para entender o surto da doença, como se espalha 

e como melhor rastreá-la.  Atualmente, a Universidade do Texas em Austin e outras 

instituições em Hong Kong,China continental e França já usaram o sistema Wrangler 

para analisar dados abrangentes de viagens baseados em localização para 

desenvolver um modelo de propagação do vírus pela China, conseguindo replicar um 

padrão. 

 
 



Dell Technologies suporta rede de parceiros em período de pandemia 

O COVID-19 mudou a maneira como as 

organizações trabalham, a forma como se interage 

e a forma como se aborda a saúde pública. Mas 

isso não mudou o compromisso da Dell 

Technologies com os seus parceiros. A Dell 

Technologies continua a suportar os seus 

Parceiros como sempre fez, com maior incisão 

neste período imprevisível.  

A multinacional entendeu que o financiamento e a 

liquidez do fluxo de caixa desempenham um papel 

importante em qualquer plano de continuidade de 

negócio. Muitos dos seus parceiros podem 

precisar de ajuda nessa área, enquanto tentam servir os seus clientes e ajudar os seus 

funcionários a permanecerem produtivos durante este período difícil. Com isso em 

mente, a empresa tomou medidas para disponibilizar ajuda financeira imediata aos 

parceiros, ajudando a desenvolver recursos e pipeline para o futuro: 

• Disponibilizando um pagamento único em dinheiro para até 50% dos saldos 

atuais do Fundo de Desenvolvimento de Mercado (MDF) / Fundo de 
Desenvolvimento de Negócios (BDF) para uso em futuras atividades de 

marketing. 

• Para os seus Parceiros fornecedores de soluções, a Dell Technologies ofereceu 

formação de Implementação de Serviços com isenção de taxas para Unity XT, 

VxRail e DP4400, garantindo que os parceiros qualificados continuavam a 
desenvolver recursos valiosos durante esse período. 

• Também introduziu novas opções de preços com base em equipas para 

fornecedores de soluções, com o objetivo de tornar a formação mais acessível 

para todas as equipas dos seus parceiros. 

• Para os distribuidores, a Dell Technologies removeu as metas de crescimento 

das soluções para clientes do primeiro semestre 2020 e aumentou as taxas 
básicas para melhorar a previsibilidade dos ganhos. Isso está alinhado com a 

remoção de programas baseados em metas para fornecedores de soluções. 

 

 

Mais sobre a atuação da Dell Technologies a nível internacional 

À medida que o impacto do COVID-19 aumenta, as nossas prioridades permaneceram 

as mesmas: cuidar da saúde e da segurança dos membros de nossa equipa e das 
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https://corporate.delltechnologies.com/en-us/covid-19-response/customers-partners.htm


suas famílias e fazer todo o possível para atender às necessidades dos nossos clientes, 

parceiros e comunidades. 

Lançamos a nosso próprio guia para 

trabalho remoto e apoiamos nossos 

clientes. Eventos como o Dell 

Technologies World, em outubro de 

2020, e as experiências do 

Executive Briefing Center serão 

realizados virtualmente. As nossas equipas de supply chain e serviços estão a trabalhar 

dia e noite para ajudar os clientes a atender às necessidades críticas de tecnologia 

dos negócios. Como você, estamos descobrindo maneiras criativas de alcançar nossas 

prioridades, equilibrando vida e trabalho. 

Pode saber mais sobre a resposta da Dell Technologies ao COVID-19 aqui. 
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