IBM Storage

Invista em dados.
Economize em Storage.
Ofertas especiais para você ter um ambiente moderno,
seguro, com maior ROI e pronto para a nuvem híbrida.

Ofertas
IBM FlashSystem
IBM FlashSystem 5015
– 11TB de capacidade efetiva
– 4-cores CPU
– 64GB de cache
– Controladoras ativo-ativo
– 8 portas de 10GB Ethernet ISCSI
– Proteção DRAID5
– Replicação de 2 a 3 sites
– Garantia de 3 anos 5x9 NBD

IBM FlashSystem 5035
–
–
–
–
–
–
–
–

16TB de capacidade efetiva
12-cores CPU
64GB de cache
8 portas de 10GB Ethernet ISCSI
Proteção DRAID5
Compressão
Replicação de 2 a 3 sites
Garantia de 3 anos 5x9 NBD

IBM FlashSystem 5200
– 29TB de capacidade efetiva*
– 16-cores CPU
– 256GB de cache
– 8 portas de 16Gb FC
– Protocolo NVMe end to end
– Compressão 2:1
– >200.000 IOPS
– Garantia de 1 ano 5x9 NBD

a partir de

a partir de

a partir de

R$ 42.500,00

R$ 53.900,00

R$ 198.000,00

O armazenamento IBM FlashSystem inclui:
–
–
–
–
–
–

HARDWARE + SOFTWARE
Obtenha mais poder de
seus equipamentos com o
portifólio de Software
Defined Storage, que
também está com ofertas
imperdíveis**:

IBM Storage Insights (gestão con IA)
IBM Spectrum Virtualize
Estrutura pronta para nuvem híbrida
99,9999% de disponibilidade
Controladora dupla ativo-ativo
Compatibilidade com qualquer hipervisor e contêiner do mercado

IBM Spectrum
Protect Suite + IBM
FlashSystem 5015

IBM Spectrum
Control + IBM
FlashSystem 5035

IBM Storage Suite
for Cloud Paks + IBM
FlashSystem 5015

Proteja seus dados com suporte a
cyber security com o IBM
Spectrum Protect Suite +
Hardware com capacidade efetiva
de 11TB

Tenha o controle dos seus dados
com monitoramento e análises
integrados com o IBM Spectrum
Control + Hardware com
capacidade efetiva de 16TB

Leve os serviços de dados
corporativos para ambientes de
contêiner com o IBM Storage
Suite for IBM Cloud Paks +
Hardware com capacidade efetiva
de 11TB

a partir de

a partir de

a partir de

R$ 47.500,00

(para 15 máquinas virtuais - 1TB)

R$ 61.550,00

R$ 56.500,00
(20TB por VPC)

**Ofertas de software incluem os hardwares com as configurações conforme descrito neste flyer, para comprar individuais de software,
em conjunto com outros hardwares ou com outras configurações, entre em contato com a IBM.

Oferta IBM Tape

IBM TapeSystem 4300

– 3.3PB máx. de armazenamento
– 1 x Drive LTO8 half height Fiber Channel 8 Gbps
– 1 x Cabo OM3 de 10 metros LC-LC
– Comprima até 30TB por cartucho
– Escale até 6 expansões
– Solução escalável até 21 drives LTO-8 e 280 slots
– Garantia de 3 anos 5x9 NBD
a partir de

R$ 38.150,00

Para mais informações entre em contato
com nossos especialistas.

* Capacidade considerando duplicação 2:1 para dados que permitam essa compressão.
– Preços base Minas Gerais. Consulte para demais Estados.
– Ofertas não incluem instalação física. Consulte para serviços de instalação e migração de dados.
– Ofertas válidas até 30 de setembro de 2021.
– Preços e condições sujeitos à alteração a qualquer momento, sem prévio aviso.
– Consulte todas as condições com nosso especialista antes de comprar.
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