Rodzina IBM FlashSystem

Przechowanie danych.
Po prostu.
Rozwiązania dla hybrydowych
środowisk wielochmurowych
Sierpień 2020 r.

Wersja dla klienta

Rodzina IBM® FlashSystem®, obejmująca
produkty klasy podstawowej oferowane wcześniej
pod nazwą IBM Storwize®, spełnia wszystkie
potrzeby w zakresie pamięci masowych klasy
korporacyjnej w ramach jednego asortymentu
produktów.
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Dlaczego warto wybrać FlashSystem?
Zróżnicowane wymagania w zakresie przechowywania danych nie wiążą się już z
koniecznością posiadania złożonej kombinacji pamięci masowych. Rodzina IBM
FlashSystem oferuje jedną platformę spełniającą potrzeby na poziomie klasy podstawowej,
średniej i wysokiej. Macierze FlashSystem, all-flash i hybrydowe są oparte na ujednoliconym
zestawie oprogramowania, narzędzi i interfejsów API, co umożliwia rozszerzenie
funkcjonalności klasy korporacyjnej pamięci masowych, upraszcza hybrydowe środowisko
wielochmurowe i uwalnia użytkowników od wszelkich zmartwień.
To rozwiązanie sprawdzi się nie tylko w wielkich organizacjach. Z tego ebooka dowiesz się,
jak IBM FlashSystem pomaga chronić dane, zarządzać nimi i przechowywać je w chmurze w
sposób prostszy i tańszy.
Obejrzyj film

Łatwiej, szybciej, lepiej
Przystępna cena bez
kompromisów

Możliwość korzystania z
technologii wielochmurowej

Bez kosztów licencji dzięki
oprogramowaniu wliczonemu w
cenę. Przechowywanie większej ilości
danych przy mniejszym wykorzystaniu
pojemności. Szybka i łatwa rozbudowa
w oparciu o tzw. utility pricing.

Bezpieczeństwo, wydajność,
kontrola i oszczędności
dzięki łatwym we wdrażaniu
rozwiązaniom dla prywatnych
i hybrydowych środowisk
wielochmurowych.

Łatwe przenoszenie danych

Niezwykła dostępność danych

Łatwa migracja danych i aplikacji
z chmury i do chmury. Obniżenie
kosztów i optymalizacja wydajności
dzięki inteligentnej technologii Easy
Tier®, która automatycznie przenosi
na dyski flash tylko te dane, które są
najczęściej wykorzystywane.

Gwarancja dostępności danych na
poziomie 99,9999%. Opcjonalnie
stuprocentowa gwarancja w razie
wyboru opcji HyperSwap. Replikacja
w 2 lub 3 ośrodkach. Konfiguracja
zapewniająca wysoką dostępność
pomiędzy ośrodkami.

Szybszy dostęp, inteligentne dane

Ochrona i bezpieczeństwo

Szybsze analizy procesów
biznesowych dzięki technologii
NVMe. Łatwiejsze zarządzanie dzięki
inteligentnemu oprogramowaniu.
Jednolite interfejsy API automatyki
w siedzibie firmy i w chmurze.

Automatyczne szyfrowanie
danych. Wykrywanie złośliwego
oprogramowania i migawki
z rozpoznawaniem aplikacji
pomagają zapewnić niezawodne
cyberbezpieczeństwo.

Dowiedz się więcej na temat IBM FlashSystem
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Rodzina FlashSystem
Rodzina pamięci masowych FlashSystem zapewnia całkowitą integralność danych,
uproszczone zarządzanie oraz możliwości, które są niezbędne do sprawnego
funkcjonowania w hybrydowym środowisku wielochmurowym.

Uwolnij się od zmartwień
IBM FlashWatch to cały pakiet korzyści w zakresie przechowywania danych i gwarantowane wyniki.

Wytrzymałość pod ochroną

Modernizacja bez ryzyka

IBM Flash Momentum

Aktywna analiza w chmurze

W okresie obowiązywania gwarancji
lub obsługi serwisowej nośniki pamięci
flash są objęte ochroną w zakresie
wszystkich obciążeń roboczych

W pełni elastyczna oferta IBM
Obejrzyj film

Modernizacja sterowników do
pamięci masowych IBM bez opłat
początkowych i zobowiązania do
zakupu

Zarządzanie środowiskiem przy
użyciu IBM Storage Insights bez
dodatkowych kosztów

Więcej informacji

Przechowywanie danych może być proste
Dzięki zautomatyzowanym analizom i diagnostyce oraz szybko reagującej pomocy technicznej IBM rodzina
FlashSystem oferuje łatwe zarządzanie i niezrównaną niezawodność.

1. Zunifikowany widok środowiska
pamięci masowej

3. Wczesne ostrzeganie o
problemach

2. Przewidywanie problemów i
zapobieganie im

4. Szybsze rozwiązywanie problemów

dzięki inteligentnym analizom zapewnianym
przez IBM Storage Insights

w zautomatyzowany sposób dzięki
diagnostyce IBM Spectrum Virtualize

dzięki aktywnym raportom i
powiadomieniom

dzięki szybko reagującej pomocy technicznej
dostępnej w trybie 24x7 oraz opcji zdalnego
zarządzania

Mobilność dostosowana do potrzeb środowiska wielochmurowego
Wstępnie przetestowane rozwiązania pozwalają na szybkie i proste wdrożenie hybrydowych środowisk
wielochmurowych, z których można od razu korzystać. Integracja istniejącej infrastruktury z IBM Cloud™,
AWS® i VMware®. Korzystanie z chmury publicznej w celu optymalizacji obciążeń. Łatwa migracja danych
do i z ponad 500 różnych obsługiwanych systemów pamięci masowej dzięki wbudowanej wiodącej
technologii wirtualizacji.
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Wybierz właściwe rozwiązanie
Jedna platforma upraszcza przechowywanie danych. Jedna rodzina
systemów umożliwia wybór innowacji i funkcji klasy korporacyjnej niezbędnych
dla każdego wdrożenia.
FlashSystem
5010

FlashSystem
5030

FlashSystem
5100

FlashSystem
7200

FlashSystem
9200

Oprogramowanie IBM
Spectrum Virtualize
IBM Storage Insights
(monitoring oparty na
sztucznej inteligencji, analiza
predykcyjna i aktywne
wsparcie)
Integracja środowisk
VMware i kontenerowych
Red Hat® OpenShift®
Replikacja w 3 ośrodkach
Replikacja lokalna i zdalna
(migawki, odzyskiwanie
danych po awarii,
kopiowanie/migracja do
chmury)
IBM Easy Tier®
Transparentna migracja
danych
Pule redukcji danych
Klastrowanie rozbudowy
Wysoka dostępność za
pomocą opcji HyperSwap
Szyfrowanie
Połączenia pamięci flash
NVMe i hosta FC-NVMe
Wysoka wydajność
kompresji i szyfrowania dla
IBM FCM
Wirtualizacja zewnętrznych
pamięci masowych dla
ponad 500 systemów
Pamięć Storage Class
Memory (SCM)
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Poznaj rozwiązania
Poznaj nową rodzinę szybszych, inteligentniejszych i przystępniejszych cenowo pamięci masowych klasy
korporacyjnej FlashSystem.

FlashSystem 5010
Ograniczony budżet nie musi wcale oznaczać
rezygnacji z funkcji, wydajności i usług
typowych dla rozwiązań klasy korporacyjnej.
FlashSystem 5010 zapewnia szybszy dostęp
do danych niż urządzenia poprzedniej generacji
i umożliwia obsługę hybrydowych środowisk
wielochmurowych. Stanowi przyszłościowe
rozwiązanie w zakresie przechowywania danych
w małych przedsiębiorstwach.
Informacje o produkcie

4x więcej pamięci podręcznej
niż w poprzedniej generacji, do 64GB

Wydajność wyższa nawet o 70%
przy obsłudze mieszanych obciążeń

Zabezpieczenie zwrotu z inwestycji w nową
pamięć
dzięki migracji danych z i do ponad 500 obsługiwanych systemów pamięci
masowej, a także integracji środowisk VMware i kontenerowych

Większa elastyczność

dzięki możliwości modernizacji 5030 bez zakłócania pracy przedsiębiorstwa
oraz rozbudowy systemu do 6PB pamięci flash

3-letnia międzynarodowa gwarancja
ułatwiająca międzynarodowe transfery danych
Wyświetl arkusz danych
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Obejrzyj w 3D

FlashSystem 5030
Zapewniająca wydajność i uniwersalność
urządzeń nowej generacji pamięć masowa
FlashSystem 5030 umożliwia obsługę średnich
obciążeń w naprawdę przystępnej cenie.
Zmniejsza zapotrzebowanie na pojemność
pamięci dzięki gwarantowanej redukcji danych,
a z drugiej strony jest gotowa zmierzyć się z
wyzwaniami, które niesie przyszłość, dzięki
możliwości rozbudowy aż do 7,7 petabajtów.
Informacje o produkcie

Obejrzyj w 3D

Rewelacyjne zwiększenie wydajności
dzięki niezwykle sprawnej kompresji i deduplikacji danych

Ekstremalna rozbudowa

do 23PB w ramach pojedynczego systemu lub do 32PB w przypadku dwukierunkowego klastrowania

Gotowe do użytku rozwiązanie klasy korporacyjnej

wykorzystujące szyfrowanie, kompresję, deduplikację oraz stuprocentowa gwarancja w razie
wyboru opcji HyperSwap.

Wydajność wyższa nawet o 20%

przy obsłudze mieszanych obciążeń w porównaniu do urządzeń poprzedniej generacji

Doskonała dostępność i bezpieczeństwo
dzięki szyfrowaniu i replikacji danych w dwóch ośrodkach za pomocą opcji IBM HyperSwap w
środowiskach granicznych, wirtualnych i kontenerowych

Prosta 3-letnia gwarancja
o zasięgu międzynarodowym z myślą o bezproblemowych międzynarodowych transferach danych
Wyświetl arkusz danych
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FlashSystem 5100
Idealne rozwiązania dla przedsiębiorstw,
którym zależy na krótszym czasie reakcji
i przystępnej cenie. FlashSystem 5100
wykorzystuje zarówno przystępne cenowo
dyski SSD z technologią NVMe, jak i pamięć
Storage Class Memory (SCM), oferując jeszcze
mniejsze opóźnienia, pojemność pamięci do 23
petabajtów, rewelacyjną wydajność, atrakcyjne
możliwości rozbudowy systemu i elastyczność
w obudowie o wysokości 2RU (rack unit).
Informacje o produkcie

9x więcej pamięci podręcznej
niż w poprzedniej generacji, do 576GB

Szybki przepływ danych
dzięki dyskom w standardzie NVMe i połączeniom Fibre Channel o
prędkości 32GBps

Ekstremalna rozbudowa
do 23PB w ramach pojedynczego systemu lub do 32PB dzięki
zewnętrznej wirtualizacji i dwukierunkowemu klastrowaniu

Gotowe do użytku rozwiązanie klasy
korporacyjnej
wykorzystujące szyfrowanie, kompresję, deduplikację oraz stuprocentowa
gwarancja w razie wyboru opcji HyperSwap.

Udokumentowana wysoka wydajność
dzięki technologii FlashCore
zapewniającej współczynnik kompresji na poziomie 2:1 oraz szyfrowanie
zgodne ze standardem FIPS 140-2 bez obniżenia wydajności

Licencja All-Inclusive Software Feature
pozwala korzystać z rozbudowanych funkcji oprogramowania Spectrum
Virtualize ze wszystkimi zasobami pamięci masowej zakupionymi z
produktem
Wyświetl arkusz danych
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Obejrzyj w 3D

FlashSystem 7200
FlashSystem 7200 zapewnia pamięć masową
wysokiej klasy organizacjom, które potrzebują
pamięci masowej średniej klasy korporacyjnej.
Możliwość wykorzystania zaawansowanych
aplikacji wzbogaconych o sztuczną
inteligencję, analizy w czasie rzeczywistym
oraz architektur wielochmurowych
wymagających wyższej wydajności i
pojemności.
Informacje o produkcie

Obejrzyj w 3D

Niezwykle szybki dostęp do danych
przy maks. 2,3 mln operacji wejścia/wyjścia na sekundę (IOPS) w przypadku odczytu 4K, maks.
szerokość pasma 45 GB/s

Duża wydajność
dzięki czterem 8-rdzeniowym procesorom i maks. 1,5 GB pamięci podręcznej na obudowę

Opóźnienie mikrosekundowe
na poziomie zaledwie 70 μs

Rozbudowa na poziomie korporacyjnym
z obsługą do 760 napędów w obudowach rozszerzających

Zaawansowana redukcja danych
z pulami redukcji danych (DRP) znacznie zwiększającymi pojemność

Optymalizacja pod kątem NVMe
dla potrzeb przyspieszonej wydajności kompleksowych pamięci masowych

Licencja All-Inclusive Software Feature
pozwala korzystać z rozbudowanych funkcji oprogramowania Spectrum Virtualize ze wszystkimi
zasobami pamięci masowej zakupionymi z produktem
Wyświetl arkusz danych
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FlashSystem 9200
Przyspieszenie aplikacji o krytycznym
znaczeniu o najwyższym poziomie
wydajności, funkcjonalności, bezpieczeństwa
i dostępności. FlashSystem 9200 to
zoptymalizowana pod kątem NVMe, prosta
w obsłudze wysokiej wydajności pamięć
masowa dla nowoczesnego środowiska
wielochmurowego w korporacjach.
Informacje o produkcie

Najszybsza reakcja

przy maks. 4,5 mln operacji wejścia/wyjścia na sekundę (IOPS) w przypadku odczytu
4K, maks. szerokość pasma 45 GB/s

Najwyższa wydajność

dzięki czterem 16-rdzeniowym procesorom i maks. 1,5 GB pamięci podręcznej na
obudowę

Opóźnienie mikrosekundowe
na poziomie zaledwie 70 μs

Przekształcenie gospodarki opartej na danych
z redukcją danych bez spadku wydajności

Ogromna rozbudowa

zapewniająca obsługę modułów IBM FlashCore o dużej pojemności do 38,4 TB

Ochrona dostępności

przy użyciu dwóch kanistrów, podwójnego zasilania i nadmiarowego chłodzenia

Licencja All-Inclusive Software Feature

pozwala korzystać z rozbudowanych funkcji oprogramowania Spectrum Virtualize ze
wszystkimi zasobami pamięci masowej zakupionymi z produktem

Wyświetl arkusz danych
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Obejrzyj w 3D

Inwestuj lepiej
IBM oferuje wsparcie i opcje* ułatwiające podjęcie najkorzystniejszych
decyzji dotyczących inwestycji w systemy przechowywania danych.

IBM Global Financing
Zarządzaj przepływami pieniężnymi i sfinansuj wielkie możliwości. IBM oferuje pożyczki oraz leasing
rozwiązań FlashSystem i powiązanych usług. Korzyści można szybko odczuć dzięki oprocentowaniu
wynoszącemu nawet 0% aż przez 12 miesięcy. Możesz od razu przystąpić do realizacji projektów, a
inwestycja zwróci się nawet o 20% szybciej niż w przypadku płatności całej kwoty z góry.

Optymalizacja przepływów
pieniężnych

Minimalne opłaty początkowe, koszt dostosowany
do korzyści

Obniżenie kosztów i zwiększenie
zwrotu z inwestycji

Dzięki możliwości wymiany sprzętu na nowy w ramach
leasingu według wartości rynkowej (tzw. fair market value)

Maksymalna płynność

Uwolnienie środków finansowych i zachowanie linii
kredytowych

Ograniczenie wpływu
nieprzewidzianych czynników

Znany koszt i określony czas

Niższe ryzyko korzystania z
przestarzałej technologii

Modernizacja w czasie trwania umowy bez większego
wpływu na koszty

Dowiedz się więcej

Jazda próbna bez żadnych kosztów
Rodzinę FlashSystem poznasz najlepiej, jeśli wypróbujesz wybrany system u siebie. IBM zorganizuje
dostarczenie sprzętu, zademonstruje jego możliwości, a potem umożliwi wypróbowanie systemu przez
pewien czas. IBM opłaca wszystko – transport, ubezpieczenie, usuwanie danych itd. Nie ponosisz
żadnych kosztów! Czas obowiązywania oferty: do 30 września 2020 r.
Dowiedz się więcej

Zachęcamy do rozmowy z lokalnym partnerem biznesowym IBM na temat możliwości
finansowania oraz aktualnych promocji.
*Nie wszystkie oferty są dostępne we wszystkich krajach, w których IBM prowadzi swoją działalność.
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Sukces dzięki FlashSystem
Osiągnij swoje cele w zakresie przechowywania danych i dowiedz się, jak udało się to
innym firmom korzystającym z pamięci masowych FlashSystem.

Rodzina FlashSystem jest wprost stworzona dla firm,
dla których liczy się:
Zwiększenie ekonomiki

Przechowywanie większej ilości danych
na mniejszej ilości sprzętu z nawet
pięciokrotną redukcją danych.
Skorelowanie kosztów operacyjnych z
faktycznym wykorzystaniem pamięci
w sposób analogiczny do opłat za
korzystanie z pamięci w chmurze.

Uproszczenie pamięci masowej

Zarządzanie pamięciami masowymi
IBM i ponad 500 systemami złożonymi
z wielu dostawców z poziomu jednego
monitora. IBM Storage Insights
zapewnia inteligentne wsparcie.

Zapewnienie ochrony i
dostępności danych

Opcjonalnie stuprocentowa gwarancja
w razie wyboru opcji HyperSwap.
Szyfrowanie danych w spoczynku i
w chmurze. Wykrywanie złośliwego
oprogramowania. Odzyskiwanie po
wystąpieniu błędów.

Wykorzystanie hybrydowego
środowiska wielochmurowego
Wspólna platforma oprogramowania
FlashSystem płynnie rozszerza
się na hybrydowe środowiska
wielochmurowe pamięci masowych.

Przykłady z praktyki klientów
TM-Solutions
Firma TM-Solutions stworzyła nową ofertę usługi hostingu IT opartą na rozwiązaniach all-flash IBM
FlashSystem. Nawet 20-krotnie wyższa wydajność zapewniła szybsze reakcje klientów i bardzo
wysoką dostępność przy jednoczesnej 50% oszczędności energii i niskim całkowitym koszcie
posiadania (TCO), co sprawiło, że przedsiębiorstwo stało się bardziej konkurencyjne.
Przeczytaj opinię
“Dzięki pamięciom masowym IBM jesteśmy gotowi pomagać firmom działającym w trybie 24/7 w wykorzystaniu
ich pełnego potencjału przez całą dobę.” – TM-Solutions

Fosen IKT
Firma Fosen IKT wykorzystała pamięć masową flash do udoskonalenia usług opartych na danych dla 20
000 obywateli w pięciu miastach w Norwegii. Wdrożenie FlashSystem 9100 skróciło czasy reakcji nawet
o 50%, pozwoliło uzyskać kompresję danych na poziomie 29% i obniżyło pobór energii w celu obniżenia
kosztów operacyjnych.
Przeczytaj opinię
“IBM FlashSystem 9100 to rozbudowywalna platforma o wysokiej wydajności, niezbędna do rozwijania
innowacyjnych usług.” – Fosen IKT
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Bądź w kontakcie z FlashSystem
Dowiaduj się na bieżąco o najnowszych materiałach, aktualizacjach
i rozmowach.

Przydatne narzędzia
Przewodnik
po pamięciach flash
Dowiedz się, czy pamięć masowa flash
jest odpowiednia dla Twojej firmy

Wirtualna wycieczka po FlashSystem
Obejrzyj szczegółową, interaktywną
demonstrację w 3D

Badanie poziomu zadowolenia
klientów IDC
Dowiedz się, dlaczego IBM kolejny rok
z rzędu zajmuje pierwsze miejsce

Analiza ekonomiczna ESG
Pobierz raport prezentujący zalety korzystania
z FlashSystem w rzeczywistych warunkach

Weź udział w rozmowie
Blog o systemach pamięci
masowej IBM

Obserwuj nas w mediach
społecznościowych

Zapoznaj się z najnowszymi opiniami
społeczności IBM na temat systemów
pamięci masowej

IBM na Twitterze
IBM na Facebooku

Obejrzyj najnowsze
wiadomości

Wyzwania związane z
przechowywaniem danych

Oglądaj kanał poświęcony
systemom pamięci masowej
IBM w serwisie YouTube

Dołącz do grupy zajmującej się
systemami pamięci masowej
IBM w serwisie LinkedIn

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Dowiedz się, w jaki sposób FlashSystem może zaspokoić potrzeby
Twojej firmy.

Już dziś skontaktuj się z partnerem biznesowym IBM.
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