®

Czym jest IBM
FlashWatch?

Już o nic się nie martwisz
OPERACJA

KOMPLEKSOWE
WSPARCIE
Aż 7 lat wsparcia
24x7

WYTRZYMAŁOŚĆ
KLASY FLASH

ANALIZY W CHMURZE
IBM Storage Insights do

z doradcą technicznym,
krótszymi czasami
reakcji i aktualizacjami
kodu zarządzanego

Pamięci Flash są objęte
gwarancją lub planem
serwisowym dla wszystkich
obciążeń

proaktywnego zarządzania
środowiskiem danych
dołączone bez dodatkowych
opłat

MIGRACJA

CENY JAK
W CHMURZE

IBM FLASH MOMENTUM
Program rozbudowy pamięci
masowej

Cennik IBM Storage
Utility oferuje płatności
miesięczne tylko za
używaną pojemność
pamięci

Wymień kontroler i pamięć masową po 3 latach w ramach pełnej
elastyczności, z pokryciem okresu migracji i bez podwójnych rozliczeń

PRZEWIDYWALNOŚĆ CEN

Wymiana na równoważny
produkt lub kontroler
i pamięć masowa w tej samej
lub niższej cenie miesięcznej

BEZ
ZOBOWIĄZAŃ
Pełna elastyczność
w kwestii aktualizacji,
redukcji skali lub rezygnacji
z usługi

BEZPŁATNA MIGRACJA
90 DNI bezpłatnej

migracji danych z ponad
500 kontrolerów pamięci
masowej firmy IBM i innych
producentów

Pewność zakupu, posiadania i modernizacji pamięci
masowej IBM

NABYCIE

LICENCJE TYPU
ALL INCLUSIVE

99,9999%

DOSTĘPNOŚCI

Funkcje IBM Spectrum
Virtualize wliczone
w koszt licencji na
wewnętrzną pamięć
masową

5

AŻ DO

REDUKCJA
x
DANYCH

GWARANTOWANA*

i opcjonalnie 100%

Solidna gwarancja
2:1 redukcji danych

dostępności danych gwarantowane*
z usługą HyperSwap we wdrożeniu
przez IBM Lab Services

*Wymaga podpisania umowy.
Redukcja danych 2:1 według opinii klientów. Redukcja danych aż do 5:1 z profilowaniem obciążeń.
IBM FlashWatch zastępuje wszystkie poprzednie programy „Controller Upgrade” i „Peace of Mind”, obowiązując dla zakupów
dokonanych od dnia 11 lutego 2020 r. włącznie. Dostępność programu w zależności od produktu. Sprawdź „Zestawienie
produktów FlashWatch”.

IBM FlashWatch?
Zestawienie
produktów
SVC
Gwarancja HA z usługą
HyperSwap

FlashSystem

5000/H

FlashSystem

FlashSystem

FlashSystem

FlashSystem

(usługa opcjonalna)

dołączone do 9848-AG8, UG8

dołączone do 9848-AG8,
UG8

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

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

(9848-AG8, UG8, AFF, A9F)

(9848-AG8)

(4662 -UH6)

(2076-U7C)

(9848-UG8)

5200/H

7200/H

9200

9200R

Tylko model 5035

Gwarancja redukcji
danych

Tylko model 5035

Licencje typu „all
inclusive”

(nie dotyczy wirtualizacji zewnętrznej,
szyfrowania)

Kompleksowe wsparcie
(ECS)

dołączone do 2147-SA2, SV2

Dostępne alternatywne usługi Alternatywne usługi opcjonalne
opcjonalne
– IBM Storage Expert Care

Analizy w chmurze
z Storage Insights
Gwarantowana
wytrzymałość klasy
flash
Program aktualizacji
IBM Flash Momentum
Storage
Cennik na żądanie
(urządzenie pamięci
masowej)
Bezpłatna migracja

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

Odkryj, w jaki sposób rodzina produktów IBM
FlashSystem przyspiesza obciążenia, zapewniając
jednocześnie spokój ducha
Dowiedz się więcej
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