Rodzina IBM FlashSystem

Przechowanie
danych. Po prostu.
Pamięć masowa
zapewniająca
większą
cyberodporność
Kwiecień 2022 r.
Wersja dla klienta

Spis treści
Rodzina IBM® FlashSystem® w ramach
jednej oferty zaspokaja wszystkie
potrzeby przedsiębiorstw w
zakresie pamięci masowej
odpornej na zagrożenia
cybernetyczne.
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Dlaczego warto wybrać FlashSystem?
Przedsiębiorstwa stoją przed koniecznością optymalizacji technologii
informatycznych i stymulowania rozwoju bez poświęcania wydajności, jakości czy
bezpieczeństwa. Rodzina IBM FlashSystem oferuje wszystko, czego potrzeba, aby
przeprowadzić transformację i zwiększyć cyberodporność.
Macierze FlashSystem oparte całkowicie na pamięci flash oraz hybrydowe macierze flash zostały
zaprojektowane z myślą o zapewnieniu wiodącej wydajności i efektywności kosztowej. Ponadto rozwiązania
te upraszczają hybrydową pamięć masową w chmurze i skracają czas odzyskiwania danych po atakach
cybernetycznych. Każdy z produktów z tej rodziny zapewnia możliwości klasy korporacyjnej, ale są one
przeznaczone nie tylko dla dużych firm. Z tego ebooka dowiesz się, w jaki sposób IBM FlashSystem pomaga
organizacjom chronić dane, zarządzać nimi i przechowywać je w chmurze w sposób prostszy i tańszy.
Obejrzyj film

Szybkość. Efektywność. Bezpieczeństwo.
Cyberodporność
Zapewnienie ciągłości działania poprzez ochronę
danych za pomocą rozwiązań pamięci masowej
flash, które przyspieszają odzyskiwanie danych
po atakach cybernetycznych.

Inteligentne środowisko
informatyczne
Usprawnienie zarządzania danymi i ich obsługi
poprzez optymalizację pamięci masowej i sieci
dzięki rozwiązaniu IBM Storage Insights do analizy
predykcyjnej opartej na sztucznej inteligencji.

Elastyczny model użytkowania
Możliwość zamówienia mocy obliczeniowej na
żądanie, kontrola nad pamięcią masową w środowisku
lokalnym oraz sprawność działania chmury dzięki
obsługiwanej przez IBM pamięci masowej jako
usłudze.

Dowiedz się więcej na temat IBM FlashSystem
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Wysoka wydajność
Krótkie czasy reakcji, niskie opóźnienia i wysoka
dostępność dzięki zastosowaniu pamięci
masowej flash do obsługi obciążeń o znaczeniu
newralgicznym.

Prosta obsługa
Usprawnienie eksploatacji dzięki spójnej platformie
pamięci masowej, opartej na oprogramowaniu IBM
Spectrum Virtualize, które zapewnia możliwości klasy
korporacyjnej we wszystkich środowiskach.

Spójny sposób obsługi
Ujednolicenie widoku środowiska pamięci masowej
oraz zapewnienie bezproblemowej mobilności
danych i zarządzania pamięcią masową zarówno
w środowisku lokalnym, jak i w chmurze.

Rodzina FlashSystem
Rodzina FlashSystem upraszcza zarządzanie danymi i infrastrukturą informatyczną
dzięki automatyzacji, ujednoliceniu środowiska przetwarzania w chmurze,
bezpieczeństwu danych i wglądowi opartemu na sztucznej inteligencji.

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

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

IBM Flash Momentum
W pełni elastyczna oferta IBM
Obejrzyj film

Migracja bez
ponoszenia kosztów
Migracja danych z ponad 500 kontrolerów
pamięci masowej – IBM i innej niż IBM – przez
90 dni bezpłatnie

Analizy w chmurze
Optymalizacja zasobów w siedzibie firmy i
środowiskach chmurowej pamięci masowej dzięki
IBM Storage Insights

Więcej informacji

Ochrona danych w nowoczesnych środowiskach
IBM FlashSystem pomaga chronić dane firmy oraz zapewnia ich większą odporność, zarówno w centrum
przetwarzania danych, jak i w środowiskach skonteneryzowanych czy hybrydowych.

Ochrona przed zagrożeniami
cybernetycznymi

Zwiększenie efektywności
infrastruktury informatycznej

dzięki szyfrowaniu danych i niezmienialnym kopiom
zapasowym, które można utworzyć w ponad 500
systemach pochodzących od wielu dostawców

dzięki spójnym, zaawansowanym operacjom
dotyczącym danych, które nie ograniczają
elastyczności ani produktywności pracowników

Natychmiastowy dostęp do danych

Utrzymanie stuprocentowej
dostępności danych

lokalizacji zdalnych dzięki replikacji danych w
środowiskach hybrydowych

nawet podczas zdarzeń o charakterze
destrukcyjnym dzięki opcji IBM HyperSwap

Skrócenie czasu odzyskiwania danych po ataku cybernetycznym
Zwiększenie cyberodporności dzięki rozwiązaniu IBM FlashSystem Cyber Vault, którego celem jest skrócenie
czasu odzyskiwania danych po ataku cybernetycznym z dni do godzin. Cyber Vault uzupełnia rozwiązanie IBM
FlashSystem Safeguarded Copy i umożliwia regularne sprawdzanie kopii zapasowych pod kątem uszkodzeń
danych spowodowanych przez szkodliwe oprogramowanie lub ransomware.
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Poznaj
rozwiązania
Poznaj rodzinę produktów FlashSystem
odpornych na zagrożenia cybernetyczne,
wydajnych i efektywnych pamięci
masowych dla przedsiębiorstw,
przeznaczonych do każdego rodzaju
środowiska.

FlashSystem 5015
Przedsiębiorstwa dysponujące ograniczonym
budżetem na informatykę nie powinny
rezygnować z funkcji, wydajności i usług
klasy korporacyjnej.
FlashSystem 5015 zapewnia szybszy dostęp
do danych niż urządzenia poprzedniej generacji
i umożliwia obsługę hybrydowych środowisk
chmurowych. Stanowi przyszłościowe rozwiązanie
w zakresie przechowywania danych w małych
przedsiębiorstwach.
Szczegółowe informacje na temat produktu

Ochrona inwestycji w pamięć masową

Większa elastyczność

dzięki replikacji lokalnej i zdalnej oraz
automatycznemu warstwowaniu

dzięki możliwości modernizacji bez zakłócania
pracy oraz rozbudowy systemu do 12PB
pamięci flash

Na wskroś niezawodne

3-letnia międzynarodowa gwarancja

dzięki dostępności na poziomie sześciu dziewiątek i
brakowi pojedynczego punktu awarii

ułatwiająca międzynarodowe transfery danych

Szybsze decyzje biznesowe
dzięki czasowi reakcji 70 μs

Wyświetl arkusz danych
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Obejrzyj w 3D

Sprawdź ceny

FlashSystem 5035
Zapewniająca wydajność i uniwersalność
urządzeń nowej generacji pamięć masowa
FlashSystem 5035 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
32 petabajtów.
Szczegółowe informacje na temat produktu
Obejrzyj w 3D

Wydajność wyższa nawet o 33%
przy obsłudze mieszanych obciążeń w porównaniu
do urządzeń poprzedniej generacji

wykorzystujące szyfrowanie, kompresję,
deduplikację oraz opcję IBM HyperSwap w
celu zapewnienia 100% dostępności danych

Ekstremalna rozbudowa

Rewelacyjne zwiększenie wydajności

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

dzięki niezwykle sprawnej kompresji i
deduplikacji danych

Prosta 3-letnia gwarancja

Doskonała dostępność i bezpieczeństwo

o zasięgu międzynarodowym z myślą o
bezproblemowych międzynarodowych
transferach danych

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

Wyświetl arkusz danych
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Gotowe do użytku rozwiązanie
klasy korporacyjnej

Sprawdź ceny

FlashSystem 5200
Dla firm, które potrzebują wydajności i
bezpieczeństwa w przystępnej cenie.
FlashSystem 5200 obsługuje niezmienialne kopie
zapasowe dzięki opcji Safeguarded Copy oraz
technologii pamięci masowej o bardzo małych
opóźnieniach. Zapewnia to 1,7PB pojemności,
wyjątkową wydajność, odporność i wysoką
dostępność w stelażu 1U.

CECHY
CYBERODPORNOŚCI

Szczegółowe informacje na temat produktu
Obejrzyj w 3D

Niewielkie gabaryty, ogromny wpływ

Przyspieszenie decyzji biznesowych

Większa wydajność przy mniejszej liczbie napędów i
niższym koszcie

dzięki czasowi reakcji 70 μs

Ekstremalna rozbudowa

Udokumentowana wysoka wydajność dzięki
technologii FlashCore

Rozbudowa do 1,7PB lub do 32PB dzięki
zewnętrznej wirtualizacji i czterokierunkowemu
klastrowaniu

zapewniającej współczynnik kompresji na poziomie
3:1 oraz szyfrowanie zgodne ze standardem FIPS
140-2 bez obniżenia wydajności

Zwiększona odporność na zagrożenia
cybernetyczne

Uproszczone wsparcie

Wykrywanie uszkodzeń danych spowodowanych
cyberatakiem dzięki rozwiązaniu IBM Safeguarded
Copy i skrócenie czasu odzyskiwania danych z dni
do godzin dzięki IBM Cyber Vault

Wyświetl arkusz danych
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Sprawdź ceny

z usługą IBM Storage Expert Care pomagającą
zmniejszyć ryzyko i nakłady na konserwację dzięki
przejrzystemu cennikowi

FlashSystem 7300
FlashSystem 7300 to zaawansowana
pamięć masowa dla przedsiębiorstw,
która obsługuje najważniejsze obciążenia
i aplikacje klasy średniej.

NOWOŚĆ

Rozwiązanie zapewnia zalety wszechstronnej
technologii NVMe IBM FlashCore, ultraniskie
opóźnienia pamięci masowej klasy SCM oraz
cyberodporność niezmienialnych i odizolowanych
kopii zapasowych.
Szczegółowe informacje na temat produktu

Błyskawiczna transmisja danych

Przyspieszenie realizacji zadań
biznesowych

z maksymalną prędkością trafienia odczytu (read
hit) 3,5 mln IOPS i maksymalną przepustowością 45
GB/s1 w ramach pojedynczego systemu

dzięki wszechstronnej technologii NVMe
IBM FlashCore

Znakomita wydajność

Opóźnienie mikrosekundowe

dzięki czterem 10-rdzeniowym procesorom i maks.
1536 GB na jedną obudowę z kontrolerami

na poziomie zaledwie 50 μs umożliwiające szybsze
decyzje biznesowe

Wysoka efektywność

Wykorzystanie sztucznej inteligencji

dzięki wbudowanej kompresji sprzętowej i
gwarantowanej redukcji danych w stosunku 2:1,
co znacznie zwiększa pojemność

do optymalizacji zarządzania pamięcią masową i
usprawnienia rozwiązywania problemów

Wyświetl arkusz danych
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Source: https://www.ibm.com/downloads/cas/756WE4JR

1

FlashSystem 9500
FlashSystem 9500 zapewnia niemal
nieograniczoną skalowalność i łączność,
które upraszczają chmurę hybrydową,
dzięki czemu można sprostać pełnemu
spektrum wyzwań XXI wieku w
zakresie danych.

NOWOŚĆ

Przyspieszenie działania aplikacji o znaczeniu
newralgicznym w nowoczesnym przedsiębiorstwie
działającym w chmurze hybrydowej, umożliwienie
przechowywania danych w bardziej ekonomiczny
sposób dzięki redukcji danych bez negatywnego
wpływu na wydajność oraz wykorzystanie
bogatego zestawu funkcji i wysokiej
dostępności oprogramowania
IBM Spectrum Virtualize.
Szczegółowe informacje na temat produktu

Większa szybkość i efektywność

Najwyższa przepustowość

dzięki wszechstronnej technologii NVMe IBM
FlashCore oraz gwarantowanej redukcji danych w
stosunku 2:1

na poziomie 100 GB/s (256 KB chybienie odczytu)
w pojedynczym systemie

Najwyższa wydajność

Opóźnienie mikrosekundowe

dzięki czterem 24-rdzeniowym procesorom,
maks. 3072 GB pamięci podręcznej na obudowę i
prędkości trafienia odczytu maks. 8 mln IOPS 4K

na poziomie zaledwie 50 μs umożliwiające szybsze
decyzje biznesowe

Wysoko wydajna chmura hybrydowa

Przyspieszenie rozwiązywania problemów

z funkcjami i usługami IBM Spectrum Virtualize
zdefiniowanymi programowo

i optymalizacja zarządzania pamięcią masową dzięki
wykorzystaniu sztucznej inteligencji

Wyświetl arkusz danych
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Wybierz właściwe rozwiązanie
Jedna platforma upraszcza przechowywanie danych. IBM Spectrum
Virtualize udostępnia pełny zakres wiodących usług związanych z danymi,
co pozwala wybrać funkcje bezpieczeństwa, mobilności i wydajności
klasy korporacyjnej odpowiednie dla poszczególnych środowisk.
FlashSystem FlashSystem FlashSystem FlashSystem FlashSystem
5015
5035
5200
7300
9500
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®

•

•

•

•

•

Obsługa wielu użytkowników

•

•

•

•

•

Replikacja w 3 ośrodkach

•

•

•

•

•

Replikacja lokalna i zdalna (migawki,
odzyskiwanie danych po awarii, kopiowanie/
migracja do chmury)

•

•

•

•

•

Automatyczne warstwowanie z
wykorzystaniem sztucznej inteligencji
dzięki 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

•

•

•

Obsługa opcji Safeguarded Copy i Cyber Vault

•

•

•

Wysoko wydajna kompresja i szyfrowanie
dzięki modułom IBM FlashCore

•

•

•

Wirtualizacja zewnętrznych pamięci
masowych dla ponad 500 systemów

•

•

•

Pamięć Storage Class Memory (SCM)

•

•

•
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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

Obniżenie kosztów i zwiększenie zwrotu
z inwestycji

Minimalne opłaty początkowe, koszt dostosowany
do korzyści

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

Maksymalna płynność

Ograniczenie wpływu nieprzewidzianych
czynników

Uwolnienie środków finansowych i zachowanie
linii kredytowych

Dowiedz się więcej

Znany koszt i określony czas

Niższe ryzyko korzystania z przestarzałej
technologii
Modernizacja w czasie trwania umowy bez
większego wpływu na koszty

Bardziej inteligentny sposób na spełnienie zmieniających
się wymagań w zakresie danych
Pamięć masowa IBM jako usługa (IBM Storage as-a-Service) pozwala uzyskać
sprawność działania zbliżoną do chmury oraz umożliwia płatności według
faktycznego wykorzystania.
Ten elastyczny model chmury hybrydowej zapewnia następujące korzyści:
Przyspieszenie wdrażania
aplikacji

Przygotowanie się na
przyszły rozwój

dzięki szybkiemu udostępnianiu

dzięki wstępnie zainstalowanej
dodatkowej pojemności
rzędu 50%

Zwiększenie produktywności
dzięki spójnym usługom w
zakresie danych zarówno w
środowisku lokalnym, jak i
w chmurze

Usługa IBM Storage as-a-Service jest oparta na możliwościach systemu IBM FlashSystem klasy korporacyjnej,
stworzonych z myślą o zapewnieniu cyberodporności i czasu dostępności na poziomie 99,9999%.
Szczegóły rozwiązania
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*Nie wszystkie oferty są dostępne we wszystkich krajach, w których IBM prowadzi swoją działalność.

Sukces dzięki FlashSystem
Zobacz, jak dzięki FlashSystem inne firmy osiągnęły swoje cele w zakresie
przechowywania danych.
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.

Wykorzystanie hybrydowej
chmury
Wspólna platforma oprogramowania FlashSystem
płynnie rozszerza się na hybrydowe wdrożenia
chmurowe pamięci masowych.

Uproszczenie pamięci masowej
Zarządzanie pamięcią masową IBM oraz ponad
500 systemami wielu producentów z poziomu
jednego panelu, przy użyciu oprogramowania IBM
Spectrum Virtualize. IBM Storage Insights zapewnia
inteligentne wsparcie.

Zwiększenie odporności na
zagrożenia cybernetyczne
Wczesne wykrywanie ataków cybernetycznych w celu
zminimalizowania szkód. Skrócenie czasu odzyskiwania
danych z dni lub tygodni do zaledwie kilku godzin.
Umożliwienie analizy dochodzeniowej ataków.

Przykłady z praktyki klientów
Przeczytaj opinie klientów z różnych branż zadowolonych z rozwiązań FlashSystem

Pobierz eBook

Höganäs Borgestad AB
Firma specjalizująca się w produktach przemysłowych scentralizowała swoją strukturę danych, dzięki czemu
dwukrotnie zwiększyła wydajność pamięci masowej oraz uzyskała 90% oszczędności kosztów.
„FlashSystem zapewnia dostęp do danych dwa razy szybciej niż dotychczas”.
Höganäs Borgestad AB
Przeczytaj opinię

Compass Health Brands
Lider w branży produktów medycznych przyspieszył realizację zadań wsadowych (o 34% więcej IOPS), skrócił
czas przestojów i zmniejszył zużycie dysków o 25%.
„IBM FlashSystem umożliwił nam przeprowadzenie migracji danych w czasie rzeczywistym i bez wpływu na
użytkowników – to było coś niesamowitego!”
Compass Health Brands
Przeczytaj opinię
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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

Raport Magic Quadrant firmy Gartner

Dowiedz się, czy pamięć masowa flash jest
odpowiednia dla Ciebie

Dowiedz się, dlaczego IBM jest liderem rynku
podstawowych macierzy pamięci masowej (2021)

Prezentacja produktu IBM
FlashSystem

Biała księga analityka ESG

Zaoferuj klientom szczegółową, interaktywną
demonstrację

Poznaj rolę pamięci masowej w zapewnianiu
odporności cybernetycznej

Rozwiązania przyjazne dla środowiska
Technologie pamięci masowej IBM, w tym FlashSystem, umożliwiają:
Zmniejszenie ilości odpadów
elektronicznych

Lepsze wykorzystanie potencjału
dotychczasowych inwestycji

Zmniejszenie emisji
dwutlenku węgla

dzięki upcyklingowi
dotychczasowych rozwiązań

dzięki możliwościom redukcji
danych

dzięki przyjaznym dla środowiska
technologiom przechowywania

Weź udział w rozmowie
Porozmawiaj o wyzwaniach
związanych z
przechowywaniem danych
Dołącz do grupy zajmującej się systemami pamięci
masowej IBM w serwisie LinkedIn

Obserwuj nas w mediach
społecznościowych
Systemy pamięci masowej IBM na Twitterze
Systemy pamięci masowej IBM w serwisie LinkedIn

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Obejrzyj najnowsze wiadomości
Oglądaj kanał poświęcony systemom pamięci masowej
IBM w serwisie YouTube

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

Dowiedz się, w jaki sposób FlashSystem może zaspokoić potrzeby Twojej firmy.
Już dziś skontaktuj się z partnerem biznesowym IBM.
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