Facilitando a implementação de solução de armazenamento em
disco para permitir que os benefícios de seu investimento sejam
obtidos mais rapidamente

Serviços IBM de Implementação de
subsistemas de disco – IBM XIV
Storage System

Destaques
■

Ajuda a obter uma
implementação simplificada
para acelerar o retorno do
investimento

■

Fornece acesso a especialistas
em armazenamento altamente
qualificados localizados em
todo o mundo

■

Ajuda a implementar uma
solução de armazenamento
em disco IBM XIV® dentro do
cronograma e do orçamento,
com interrupção mínima dos
negócios

Acelerando a implementação com recursos

iniciativas de negócio de prioridade

qualificados de um único fornecedor

mais alta. E como você é capaz de

No ambiente de rápida evolução

tirar vantagem mais rapidamente da

de hoje em dia, à medida que a

tecnologia avançada do XIV Storage

quantidade de informações críticas

System enquanto minimiza as

continua a aumentar, gerenciar e

interrupções nas operações de seus

armazenar dados de forma eficiente é

negócios, sua empresa pode obter

mais desafiador do que nunca. Para

mais rapidamente o retorno de seu

atingir as metas de negócio e questões

investimento em tecnologia de

de conformidade, as empresas devem

armazenamento.

ser capazes de facilmente armazenar e
acessar seu ativo mais importante –

Obtendo um retorno mais rápido do

seus dados proprietários. Mas em um

investimento com a nova tecnologia

mercado competitivo, sua empresa não

de sistema de disco

pode arcar com atrasos ou enfrentar

Um ambiente de armazenamento

interrupções nos negócios ao

atualizado pode ajudá-lo a acomodar

implementar a tecnologia IBM XIV

com mais eficiência o crescimento de

Storage System. Você precisa de um

dados, enquanto reduz potencialmente

plano de implementação rápido que

os custos com a operação e

seja eficiente e minimize o impacto

manutenção do sistema. E usando

em seus negócios.
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