IBM SAN Volume Controller

Armazenamento definido por software que melhora a flexibilidade da infraestrutura
e a economia de dados
Os dados são a nova moeda de negócios

90%

dos dados no
mundo
foram criados
nos últimos
dois anos
Os dados são a nova
moeda de negócios, os
ativos mais importantes
da organização moderna.

As empresas capazes de obter
insights de negócios a partir de seus
dados têm duas vezes mais chances
de superar seus concorrentes1

72

%

A empresa média compra
24% mais armazenamento
todo ano2,

2x

comprar comprar
comprar

delas não iniciaram ou
estão apenas planejando
atividades de Big Data

comprar

mas usa menos de
50% da capacidade que já tem3

A infraestrutura faz a diferença
A virtualização completa da infraestrutura
continua difícil de se alcançar:
63% dos usuários têm servidores virtualizados
16% têm armazenamento virtualizado4

O SVC pode gerar uma
grande economia no
armazenamento dos dados
usando o acelerador de
compressão, o primeiro com a
tecnologia Intel QuickAssist.

Armazene até 5x mais
dados com o Real-time
Compression de alto
desempenho em um
armazenamento que
você já tem5

Ainda assim, os benefícios da virtualização
de armazenamento complementam os da
virtualização de servidor: melhor utilização,
maior flexibilidade e mais capacidade de
resposta a necessidades de negócios

Aplique compactação a
praticamente todos os
seus dados para obter o
benefício máximo

Combine-o com o
Flash e o Easy Tier
para melhorar o
desempenho

O novo SVC Data Engine fornece a potência necessária para criar uma infraestrutura totalmente virtualizada

128
2x desempenho

50% mais conectividade

até 128 núcleos

até 96 portas de FC

2,5x cache
até 512 GB

6x flash integrado
até 192 unidades
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