O que é o IBM
FlashWatch?
Tranquilidade simplificada

Operação
Análise da nuvem

Resistência flash

O IBM Storage Insights
está incluso sem nenhum
custo adicional para que
você possa gerenciar
seu ambiente de
maneira proativa.

Os suportes flash estão
inclusos para todas as
aplicações críticas durante
o período de garantia
ou manutenção.

Assistência
abrangente
Até 7 anos de suporte 24x7,
com consultor técnico
(Technical Advisor), tempo
de resposta menor e
gerenciamento das
atualizações de código.

Migração
IBM Flash Momentum
Programa de actualización de almacenamiento
Substitua seu driver e armazenamento após 3 anos com total
flexibilidade, com um período de migração sobreposto e sem
cobranças duplicadas.

Preços previsíveis

Sem bloqueio

Substituição por item
semelhante ou pelo
respectivo driver e
armazenamento a um preço
mensal igual ou inferior

Flexibilidade total
para fazer upgrade,
downgrade ou deixar
de usar.

Migração sem custos

Preços semelhantes
aos da nuvem

90 dias de migração de
dados sem custos de
mais de 500 drivers de
armazenamento, tanto da
IBM quanto de terceiros.

O preço do IBM Storage
Utility consiste em
pagamentos mensais
exclusivamente para o
armazenamento que utilizar.

Garante a confiança para comprar, ter e
atualizar o IBM Storage.

Aquisição
Licenciamento abrangente
Funções do IBM Spectrum Virtualize incluídas
nos custos da licença de armazenamento interno

99,9999%

5x

de disponibilidade e
garantia* opcional de
100% de disponibilidade
de dados com o HyperSwap
e a implementação do
IBM Lab Services

Até 5 vezes menos dados
e garantia* expressa de
redução de dados de 50%

IBM FlashWatch
Matriz de produtos

Produtos

SVC

FlashSystem
5000/H

FlashSystem
5200/H

FlashSystem
7200/H

FlashSystem
9200

FlashSystem
9200R

Garantia de alta
disponibilidade
com o HyperSwap

x

x
(Somente
5035)

x

x

x

x

Garantia de Redução
de Dados

x

x
(Somente
5035)

x

x

x

x

Licenciamento
abrangente
(Exc. virtualização externa,
criptografia)

x

–

x

x

x

x

Assistência abrangente
(ECS)

x
(incluído
com 2147SA2, SV2)

x
(Serviços
opcionais
alternativos
disponíveis)

x
(Serviços
opcionais
alternativos:
IBM
Storage Expert
Care)

x
(serviço
opcional)

x
(incluído com
9848-AG8,
UG8)

x
(incluído com
9848-AG8,
UG8)

Ánalise de nuvem com
Storage Insights

x

x

x

x

x

x

Resistência
Flash - Garantia

–

x

x

x

x

x

Programa de
atualização de
armazenamento
IBM Flash Momentum

–

x
(2072-2 2,
2 4, 3 2, 3 4,
12G, 24G,
92G)

x
(4662 -6H2,
UH6, 12G,
24G, 92G)

x
(2076-824,
U7C, 12G,
24G, 92G)

x
(9848-AG8,
UG8, AFF, A9F)

x
(9848-AG8)

Precificação sob
demanda (Storage Utility)

–

–

x
(4662 -UH6)

x
(2076-U7C)

x
(9848-UG8)

–

Migração sem custos

x

x

x

x

x

x

Descubra como a família IBM FlashSystem acelera suas
aplicações críticas ao mesmo tempo que garante tranquilidade.

* Necessário assinar contrato. A redução de 50% dos dados é autocertificada. Redução de dados
em até 5 vezes com criação de perfis de aplicação crítica. O IBM FlashWatch substitui todos os
programas anteriores de “Atualização de driver” e “Tranquilidade”, que começam com compras
realizadas a partir de 11 de fevereiro de 2020. A aplicabilidade do programa varia de acordo com o
produto. Consulte a “Matriz de produtos do FlashWatch”.

Mais informações

