Guia do produto
IBM Storage

Índice
4 Introdução
5

Portfólio

7

Storage para dados e IA

11

Resiliência cibernética

20

Storage for IBM Z

24 Storage for SAP HANA
28 Storage para contêineres
33

Storage Networking

37 Infraestrutura convergida
39 IBM Services para armazenamento
40

Depoimentos

Armazenamento
simplificado

O IBM Storage é
a base certa para
sua nuvem híbrida
orientada por dados.

Introdução
Todos os dias, você enfrenta uma complexa
mistura de acontecimentos que podem afetar os
resultados de negócios, como o gerenciamento
do volume crescente de dados e aplicações de
linha de negócios (LOB), a manutenção das
principais aplicações de TI e a busca por
vantagem competitiva. Todas essas demandas
colocam pressão sobre o desempenho, a
capacidade e a segurança de sua infraestrutura
de armazenamento.

Ao usar uma abordagem simplificada de
conteinerização, gerenciamento e proteção de
dados, o IBM® Storage simplifica sua
infraestrutura de dados. A base de software
subjacente fortalece e agiliza o armazenamento
em seu ambiente de nuvem híbrida.

O que o IBM
Storage possibilita

Armazenamento para nuvem híbrida
Reduza a complexidade com um
armazenamento corporativo habilitado para
contêineres, implementado de maneira
contínua em ambientes de armazenamento
locais e na nuvem híbrida.
IA e dados
Simplifique sua infraestrutura com
eficiência otimizada para gerar resultados
mais rápidos, que são altamente
escaláveis e globalmente disponíveis
desde a borda até a inferência.
Proteção de dados e resiliência cibernética
Maximize a eficiência de armazenamento de
backup, segurança de dados e desempenho com
um tempo de atividade máximo e resiliência,
reduzindo custos.

Armazenamento para contêineres
Supere suas metas de negócios com
velocidade, produtividade e agilidade usando
uma infraestrutura de armazenamento
altamente segura e persistente, com serviços
corporativos para nuvem privada e para o Red
Hat® OpenShift® Container Storage.
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Portfólio do IBM Storage
Storage para
dados e IA

Storage para
nuvem híbrida

Resiliência
cibernética

Storage for
IBM Z

IBM Spectrum® Scale
IBM Cloud® Object Storage
IBM Spectrum Discover
IBM Elastic Storage® System

Família IBM FlashSystem®
IBM SAN Volume Controller
IBM Storage Insights
IBM Spectrum Control
IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud
IBM Spectrum Storage Suite
IBM Storage Suite for IBM Cloud Paks
IBM FlashWatch

IBM Spectrum Protect
IBM Spectrum Protect Plus
IBM Spectrum Copy Data Management
IBM Spectrum Archive
IBM Tape Solutions

Sistemas de armazenamento IBM DS8000®
IBM TS7700 Virtual Tape Library
IBM Spectrum Scale

Storage for
SAP HANA

Storage para
contêineres

Storage
Networking

Infraestrutura
convergida

Família IBM FlashSystem
IBM Spectrum Protect
IBM Spectrum Copy Data Management

IBM Storage for Red Hat OpenShift
IBM Storage Suite for IBM Cloud Paks
Família IBM FlashSystem
Sistemas de armazenamento IBM DS8000
IBM Spectrum Virtualize para Cloud Pública
IBM Spectrum Scale
IBM Cloud Object Storage
IBM Spectrum Discover
IBM Spectrum Protect Plus

Família SAN b-type
Família SAN C-type

VersaStack
VersaStack for Hybrid Cloud
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Storage para dados e IA
Desafios
A inteligência artificial (IA) é uma jornada que começa
com dados. Os dados são o combustível da IA, e ela
não existe sem uma arquitetura de informação ou de
IA. Adquirir valor comercial e percepções por meio de
dados nem sempre é fácil. A melhor IA é desenvolvida
com base em dados que são coletados e organizados
cuidadosamente, conforme são analisados e
finalmente infundidos nos negócios. As organizações
enfrentam o desafio de gerar insights a partir de seus
dados por diversos motivos. A infraestrutura
tradicional é inadequada para os workloads de IA, e os
silos de dados tornam difícil ter uma visão holística de
todas as suas informações, limitando, assim, o valor
da IA. A infraestrutura atual que não foi criada para IA
não é flexível o suficiente para atender às novas
demandas sem aumentar a sua complexidade.
Por que escolher a IBM?
IBM Storage for Data and IA é mais do que um
conjunto de produtos e soluções de armazenamento.
Consiste em uma estratégia de armazenamento que
ajudará você em sua jornada para a IA e a nuvem
híbrida. Nossas soluções oferecem uma IA flexível
e de alto desempenho que modernizará sua
infraestrutura. Os serviços e o acesso aos dados
globais da IBM são mais fáceis de gerenciar, mais
rápidos de acessar e otimizados para escalar, além
de gerar redução de custo e de despesas para agregar
mais valor à sua organização.

Introdução

Portfólio

Storage para
dados e IA

Faça parte de um time campeão
O Mercedes-Benz Stadium é um local de visitação
para os fãs dos maiores esportes, shows e outros
eventos ao vivo. As soluções IBM oferecem uma
ampla variedade de tecnologias integradas em um
único sistema de última geração e de alta
disponibilidade que oferece aos fãs uma experiência
exclusiva e personalizada que aperfeiçoa a ação, seja
no campo ou no palco. O sistema inclui soluções IBM
Storage locais e baseadas na nuvem. A IBM e o
Flagship Solutions Group criaram um cenário de
armazenamento híbrido potente criado com base no
IBM Elastic Storage Server com IBM Spectrum Scale,
IBM FlashSystem 7300 e IBM Cloud Object Storage.
Benefícios
Acesso global a dados
Acesse dados em qualquer lugar para obter insights
com maior agilidade e rapidez.

Maior desempenho
Obtenha uma arquitetura de alto desempenho
com acesso paralelo aos dados e
armazenamento em cache otimizado para
dados remotos.
AI para IA e para nuvem híbrida
Ofereça soluções de armazenamento
otimizadas para a jornada de adoção da IA
e ágeis para a nuvem híbrida.

Soluções
IBM Spectrum Scale
IBM Cloud Object Storage
IBM Spectrum Discover
IBM Elastic Storage System®
IBM Elastic Storage System 3000

Infraestrutura de IA escalável
Aproveite a capacidade de começar aos
poucos e aumentar a escala praticamente
sem limites.
Maior eficiência de fluxo de dados
Reduza os custos com o gerenciamento de
ciclo de vida de dados integrado e a otimização
baseada em políticas.

Serviços de dados globais
Proteja seus recursos mais valiosos: seus dados.
Insights e análise de dados precisos
Implemente uma interface consolidada para gerenciar
insights de dados com maior precisão.

Simplifique o acesso a dados
Implemente de maneira mais fácil e rápida
usando o armazenamento nativo de contêiner.

Aumento de eficiência
Ofereça suporte ao gerenciamento de ciclo de vida
e à divisão de níveis na nuvem.
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Storage para dados e IA
Soluções

IBM Spectrum Scale

IBM Cloud Object Storage

IBM Spectrum Discover

O IBM Spectrum Scale é uma solução de
armazenamento de alto desempenho, com eficiência
de dados e altamente escalável com segurança
corporativa e um sistema de arquivos paralelo global
para o acesso a dados de armazenamento de arquivo
e de objeto. O IBM Spectrum Scale permite a
unificação de dados de uma nuvem híbrida em uma
única solução de armazenamento escalável para todo
o data center, da borda ao núcleo da nuvem pública.
O IBM Spectrum Scale oferece os serviços de dados
globais que as aplicações precisam.

O IBM Cloud Object Storage foi desenvolvido para
dar suporte a dados em crescimento exponencial
com simplicidade, alta durabilidade, segurança
e eficiência para workloads baseados em
objetos e nativos em nuvem. Esta solução oferece
armazenamento líder no mercado, definido por
software, em hiper-escala e de baixo custo para
dados na borda, para o data center principal ou
para a nuvem pública ou privada.
Com uma arquitetura paralela exclusiva sharednothing, o Cloud Object Storage pode ajudar você a
manter e melhorar o desempenho. À medida que
a solução cresce de terabyte para petabyte ou
mesmo para configurações de exabyte, ela foi
desenvolvida para nunca parar de funcionar, com
a proteção de dados dispersos geograficamente.
Comumente implementado como uma solução de
armazenamento para grandes implementações
de dados com múltiplas aplicações ou usuários
simultâneos, o Cloud Object Storage também
é usado para arquivamento e backup de dados em
diversas aplicações tradicionais.

O IBM Spectrum Discover é um catálogo de dados
de várias fontes que indexa objetos e arquivos
de forma automática e contínua sempre que
mudanças são feitas usando metadados em
tempo real. O IBM Spectrum Discover também
ajuda a reduzir a carga da orquestração de dados
em toda a nuvem híbrida.

Saiba mais sobre o IBM Spectrum Scale →

Saiba mais sobre o IBM Spectrum Discover →

Saiba mais sobre o IBM Cloud Object Storage →
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Storage para dados e IA
Soluções

IBM Elastic Storage System
O IBM Elastic Storage System é uma implementação
moderna de armazenamento definido por software
(SDS). O IBM Elastic Storage System 3200 e o IBM
Elastic Storage System 5000 facilitam a
implementação do Storage para IA e big data de
maneira rápida e altamente escalável. Com a
tecnologia de armazenamento Non-Volatile Memory
Express (NVMe) de baixa latência e alto desempenho
e com o sistema de arquivos global 8Y e serviços de
dados globais do IBM Spectrum Scale, os IBM Elastic
Storage System de 3200 e 5000 nós podem ser
expandidos para mais configurações YB e integrados
em um sistema de armazenamento global federado.
Saiba mais sobre o IBM Elastic Storage System →

IBM Elastic Storage System 3200
O IBM Elastic Storage System 3200 é o armazenamento
de última geração criado para a IA de alto desempenho
e a nuvem híbrida. Ele oferece maior integração com a
nuvem híbrida e a IA de alto desempenho para
aumentar a agilidade dos dados e gerar resultados
comerciais rapidamente. Foi desenvolvido para atender
e superar o desafio do gerenciamento de dados para a
análise de dados. Essa solução pode ajudar a gerar
insights mais rápido, pois somente utiliza
armazenamento NVMe. Cada sistema 2U oferece 80 GB
por segundo de rendimento de dados e está disponível
com diversas opções de capacidade, de dezenas a
centenas de terabytes. A capacidade e o rendimento
podem ser escalados rapidamente acrescentando mais
servidores ao sistema.
Saiba mais sobre o IBM Elastic Storage System
3200 →

IBM Elastic Storage System 5000
O IBM Elastic Storage System 5000 é o sistema de
armazenamento para data lakes com desempenho,
densidade e escalabilidade líderes no mercado.
Ele combina o armazenamento definido por
software do IBM Spectrum Scale com servidores
de uso intensivo de E/S baseados em processador
do IBM POWER9™. Ao consolidar os requisitos de
armazenamento em toda a sua empresa usando
o IBM Elastic Storage System 5000 e o 3200
baseado em NVMe, você pode reduzir a ineficiência
e os custos de aquisição, além de atender aos
exigentes requisitos de IA, HPC, análise de dados
ou de alta capacidade de armazenamento que são
típicos nas áreas de assistência médica, mídia,
governo ou serviços financeiros. Com IBM
Spectrum Scale, você pode eliminar silos de dados
e gargalos, simplificar o gerenciamento de
armazenamento e obter acesso mais rápido
aos dados.

Você sabia?
O IBM Elastic Storage System 3200 é uma das
maneiras mais simples de implementar o IBM
Spectrum Scale. Saiba mais sobre o IBM
Spectrum Scale.

Saiba mais sobre o IBM Elastic Storage System
5000 →
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Resiliência cibernética
Desafios
Várias tendências importantes estão redefinindo os
requisitos de resiliência de dados. O grande
crescimento do volume de dados está fazendo com
que as empresas repensem suas estratégias de
retenção de dados. A modernização de aplicações
está levando as empresas a buscar arquiteturas de
aplicações mais ágeis e eficientes. Os ataques
cibernéticos estão forçando as empresas a priorizar
iniciativas de segurança cibernética.
Por que escolher a IBM?
As soluções de resiliência de dados da IBM estão
evoluindo rapidamente para enfrentar esses
desafios. As soluções de resiliência de dados ajudam
as empresas a se adaptarem a novos ambientes,
como plataformas de gerenciamento de contêineres
e serviços de nuvem híbrida para manter os dados
seguros, não importa onde estejam. Soluções de
resiliência de dados também dão suporte à retenção
de dados e resiliência cibernética de baixo custo por
meio da integração com soluções SDS,
armazenamento de objeto imutável e de fita.
Igualmente importante, as novas soluções de
proteção de dados simplificam muito o
gerenciamento de dados unificando a proteção do
workload e automatizando os processos de proteção
de dados.
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Storage para
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Faça parte de um time campeão
O Centro de Medicina Computacional da Thomas
Jefferson University está quebrando barreiras de
conhecimento sobre doenças analisando enormes
volumes de dados biológicos com a ajuda da
computação de alto desempenho. O Diretor
Fundador Dr. Isidore Rigoutsos resume: “A resiliência
da solução da IBM foi testada há um pouco mais de
um ano, quando um acidente comprometeu grande
parte do nosso sistema de armazenamento. Com o
IBM Spectrum Protect, conseguimos nos recuperar
sem perder dados. Em um tempo relativamente
curto, recuperamos anos de dados, que haviam sido
gerados por dezenas de pessoas do Centro. E,
rapidamente, pudemos retornar para nosso trabalho
de pesquisa. A automação integrada, os recursos de
alta disponibilidade e a integração contínua entre os
diferentes componentes tornaram isso possível”.

Benefícios
Reduza os custos
Reduza os custos de retenção de dados com
diversas opções de armazenamento mais simples,
eficientes, flexíveis e de baixo custo.
Acelere o backup e a recuperação de dados
As tecnologias mais recentes estão oferecendo
recuperação de dados em tempo real e um catálogo
global de máquinas virtuais, arquivos, bancos de
dados e aplicações, pronto para pesquisa.

Soluções
IBM Spectrum Protect
IBM Spectrum Protect Plus
IBM Spectrum Copy Data Management
IBM Spectrum Archive
IBM Tape Solutions

Simplifique o gerenciamento
Reduza as tarefas administrativas oferecendo
acesso a dados de autoatendimento e políticas
baseadas em SLA de ponta a ponta.
Integração contínua com a nuvem
Unifique a proteção de dados para MVs, arquivos,
bancos de dados, aplicações e contêineres em
ambientes de nuvem híbrida.
Implementação mais rápida
Acelere a implementação e reduza a manutenção
com um dispositivo virtual e uma arquitetura de
agentes.
Proteja com um plano
Fixe os dados com dados com o armazenamento de
objetos altamente seguro ou dados isolados em um
armazenamento em fita como parte de um plano de
segurança cibernética abrangente.
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Resiliência cibernética
Soluções
Família IBM FlashSystem
A família IBM FlashSystem é um portfólio de
sistemas de armazenamento habilitados para a
nuvem que foram desenvolvidos para serem
implementados e escalados rapidamente para
ajudar a otimizar configurações de armazenamento,
agilizar a resolução de problemas e reduzir os custos
de armazenamento.
O IBM FlashSystem foi desenvolvido com o
software IBM SpectrumVirtualize para ajudar a
implementar soluções sofisticadas de
armazenamento na nuvem híbrida, acelerar a
modernização da infraestrutura, atender aos
requisitos de segurança e maximizar o valor usando
o poder da IA. E os novos modelos do IBM
FlashSystems proporcionam alto desempenho para
facilitar a segurança cibernética sem comprometer
os workloads de produção.

Modelo corporativo de entrada
IBM FlashSystem 5000
O IBM FlashSystem 5015 e IBM FlashSystem
5035 foram desenvolvidos para oferecer
funcionalidades de nível corporativo sem
comprometer o desempenho ou os custos.
Desenvolvido com os recursos robustos do IBM
Spectrum Virtualize, o gerenciamento de
armazenamento preditivo baseado em IA e o
suporte proativo do Storage Insights, o IBM
FlashSystem 5000 ajuda a tornar tecnologias
modernas, como a IA, acessíveis para empresas
de todos os portes.
Saiba mais sobre o IBM FlashSystem 5000 →

IBM FlashSystem 5200
O IBM FlashSystem 5200 é uma solução
compacta, de baixo custo, altamente segura e
robusta que conta com a potência do NVMe e
realiza a transformação da infraestrutura com
apenas 1U. Esta solução inclui os recursos do IBM
Spectrum Virtualize Recursos, gerenciamento de
armazenamento preditivo baseado em IA e
gerenciamento de armazenamento e suporte
proativo.
Ao oferecer capacidade de armazenamento na
nuvem, o IBM FlashSystems 5200 usa a IA para
simplificar o gerenciamento e os preços,
enquanto possibilita o uso de aplicações de nuvem
em contêineres.
Saiba mais sobre o IBM FlashSystem 5200 →

Portfólio

Storage para
dados e IA

O IBM FlashSystem 7300 ajuda a adotar a
tecnologia de nuvem mais adequada para a sua
empresa, pois oferece capacidade de alto nível
para clientes que precisam de armazenamento
corporativo de médio porte.
Saiba mais sobre o IBM FlashSystem 7300 →

Você sabia?
O IBM FlashSystem 5000, 5200 e 7300 estão
disponíveis como modelos all-flash e flash
híbrido para atender a diferentes combinações de workload.

Dica
Para ajudar a dar suporte a implementações de
nuvem híbrida, use o armazenamento flash da
IBM, de alto padrão e com funcionalidades
sofisticadas.

Introdução

Modelo corporativo de médio porte
IBM FlashSystem 7300
O IBM FlashSystem 7300 oferece as vantagens do
NVMe robusto, a inovação da tecnologia IBM
FlashCore e da latência ultrabaixa do SCM. Esta
solução inclui as funcionalidades do IBM
Spectrum Virtualize, o gerenciamento de armazenamento preditivo baseado em IA e o suporte
proativo do Storage Insights em um potente
sistema de 2U.
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Resiliência cibernética
Soluções

Família IBM FlashSystem
Modelo corporativo de alto padrão
IBM FlashSystem 9500
O IBM FlashSystem 9500 combina o desempenho
do robusto NVMe com a confiabilidade e a
segurança da tecnologia IBM FlashCore e do SCM
para uma latência ultrabaixa. Essa solução inclui
recursos do IBM Spectrum Virtualize,
gerenciamento de armazenamento preditivo
baseado em IA e suporte proativo do Storage
Insights, tudo isso em um potente sistema
corporativo de 2U para armazenamento all-flash
de alto desempenho.
O IBM FlashSystem 9500 foi desenvolvido para
empresas em expansão que necessitam a mais alta
capacidade e resiliência. Oferece o dobro do
desempenho máximo, conectividade e capacidade
do IBM FlashSystem 9200 e até 50% mais cache
(3 TB). Também suporta mais capturas
instantâneas, permitindo realizar mais backups de
Safeguarded Copy com maior frequência para obter
mais granularidade durante a recuperação, enquanto
o recurso de inicialização de alta segurança ajuda a
proteger a integridade do próprio sistema. O IBM
FlashSystem 9500 também suporta uma conexão
Ethernet de 100 Gbps usando RoCE v2.

Introdução
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Ao oferecer capacidade intensiva de
armazenamento em nuvem orientada por dados,
o IBM FlashSystem 9500 ajuda você a incluir
mais facilmente soluções de nuvem que atendem
a suas demandas mais críticas.
Saiba mais sobre o IBM FlashSystem 9500 →

IBM FlashCore Modules
IBM FlashCore Modules (FCMs) de 3ª geração
no IBM FlashSystem 7300 e no IBM
FlashSystem9500 oferecem capacidade de
compactação aprimorada para um máximo
de 116 TB por drive sem afetar o desempenho
da aplicação. Além disso, os drives FCM 3
possuem autocriptografia e são desenhados
para ter certificação FIPS 140-3.

Dica
A família de armazenamento IBM FlashSystem
e o IBM Spectrum Virtualize são oferecidos com
suporte para o Red Hat Ansible. Saiba mais sobre
a Red Hat Ansible Collection para o IBM
Spectrum Virtualize e o FlashSystem.

Você sabia?
O recurso de clusterização do IBM FlashSystem
5035, 5200, 7300 e 9500 permite que você
aumente o desempenho e a capacidade além de
aproveitar as vantagens de gerenciar apenas um
sistema.
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Resiliência cibernética
Soluções

IBM Safeguarded Copy
O IBM FlashSystem também oferece criptografia
de hardware e IBM Safeguarded Copy, que gera
cópias de dados imutáveis e isoladas para
proporcionar proteção contra riscos cibernéticos.
O Safeguarded Copy ajuda a proteger a
recuperação de dados de erros do usuário,
ataques de ransomware e invasões maliciosas,
permitindo o acesso ininterrupto aos dados.
Ao preparar uma resposta, ter acesso às
capturas instantâneas mais recentes sem
evidências de um ataque acelera o processo de
definição de qual captura usar. E como as
capturas instantâneas do Safeguarded Copy
estão no mesmo armazenamento do IBM
FlashSystem como dados operacionais, a
recuperação é muito rápida, pois usa a mesma
tecnologia de captura instantânea.
Saiba mais sobre o IBM Safeguarded Copy →

IBM FlashSystem Cyber Vault
As ameaças cibernéticas crescem
constantemente e os ataques sobrecarregam
as organizações com um tempo médio de
recuperação de 21 dias. Ao usar o IBM
Safeguarded Copy, o IBM FlashSystem Cyber
Vault ajuda a reduzir o tempo de recuperação
de ataques cibernéticos de dias para horas.
O IBM Cyber Vault foi desenvolvido para ajudar a
acelerar todas as fases de detecção e
recuperação de ataques cibernéticos. A solução
é executada continuamente, monitorando
capturas instantâneas criadas automaticamente
pelo Safeguarded Copy, e usando-as para
verificar ataques. Quando são observadas
alterações que podem indicar um ataque,
o Cyber Vault também identifica a captura
instantânea “limpa” mais recente. Isso faz com
que a recuperação nesse ponto seja muito mais
simples e mais rápida.
O armazenamento do IBM FlashSystem
oferece o desempenho ideal para implementar
essas ferramentas de resiliência cibernética sem
comprometer a capacidade do aplicativo.
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Resiliência cibernética
Soluções

IBM SAN Volume Controller
O IBM SAN Volume Controller é um sistema
corporativo que consolida o armazenamento de
mais de 500 sistemas de armazenamento IBM
e de terceiros para melhorar a eficiência,
simplificar o gerenciamento e as operações,
modernizar o armazenamento existente com
novos recursos e permitir uma abordagem
comum de nuvem híbrida, independentemente
de tipo de sistema de armazenamento.

Ao ajudar a maximizar de maneira eficaz a economia
de grandes volumes de dados, o IBM SAN Volume
Controller ajuda a melhorar o valor dos dados,
aumentar a segurança de dados, melhorar a
simplicidade dos dados e a promover 100% de
disponibilidade com HyperSwap.
Saiba mais sobre o IBM SAN Volume Controller →

IBM Storage Insights

IBM Spectrum Control

O IBM Storage Insights oferece um painel único
para monitorar seus ambientes de armazenamento,
seja localmente ou na nuvem. O Storage Insights
ajuda você a gerenciar infraestruturas complexas
de armazenamento, tomar decisões de baixo custo
e agilizar o suporte. Ele combina a liderança em
gerenciamento de dados da IBM com análises
próprias baseadas em IA a partir do IBM Research®.

O IBM Spectrum Control fornece
monitoramento e análise de dados de
arquivos, objetos, blocos e SDS de vários
fornecedores, armazenamento na nuvem
e SANs.

Saiba mais sobre o IBM Storage Insights →
Experimente a demo em tempo real →

O IBM Spectrum Control ajuda a simplificar o
gerenciamento de armazenamento por meio
de planejamento da capacidade orientado por
dados, rastreamento de desempenho e de
relatórios que podem ajudar a reduzir custos.
Saiba mais sobre o IBM Spectrum Control →

Dica
Faça o upgrade para o IBM Storage Insights Pro
para obter mais informações detalhadas,
recursos e suporte para armazenamento de
outras empresas.
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Resiliência cibernética
Soluções

IBM FlashWatch
O programa IBM FlashWatch oferece excelente
tranquilidade para o IBM FlashSystem e o IBM
SAN Volume Controller, que lhe dá confiança para
comprar, possuir e fazer upgrade do seu
armazenamento IBM.

Garantia de alta disponibilidade
Disponibilidade comprovada de 99,9999% com
garantia opcional de 100% ao usar o HyperSwap
implementado pelo IBM Lab Services

Garantia de resistência de flash
A mídia flash é coberta para todos os workloads
enquanto estiver sob a garantia ou
manutenção.

Garantia de redução de dados
Possui autocertificação de 2:1, até 5:1 com perfil
de workload (requer contrato assinado)

Atualizações periódicas IBM Flash
Atualize seu controlador e armazenamento a
cada três anos com flexibilidade integral.

Licenciamento completo
Todas as funções de armazenamento estão
incluídas no custo de licenciamento para
armazenamento interno

Precificação semelhante à nuvem
A precificação do IBM Storage Utility tem
planos de pagamentos mensal apenas para o
storage ou usar/utilizar o cliente somente para
o armazenamento que você usar.

Assistência abrangente
Até sete anos de suporte 24x7, com três anos
de assistência técnico, tempos de resposta
aprimorados e upgrades de código gerenciado
Análise de dados na nuvem
O IBM Storage Insights oferece monitoramento,
relatórios, alertas e resolução de problemas
para armazenamento local e na nuvem para
detectar erros de configuração e alertar usuários
antes que eles causem um problema

Introdução

Portfólio

Storage para
dados e IA

Resiliência
cibernética

Storage
for IBM Z

Storage for
SAP HANA

Dica
Para saber mais sobre todos os benefícios do
IBM FlashWatch para seu armazenamento flash
IBM, entre em contato com seu representante
IBM ou Parceiro de Negócios IBM para obter
todos os detalhes.

Migração sem custo
Migração de dados sem custo e por 90 dias a
partir de mais de 500 sistemas de
armazenamento, da IBM ou de terceiros
Saiba mais sobre as garantias do
armazenamento flash →
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Resiliência cibernética
Soluções

IBM Spectrum Protect

IBM Spectrum Protect Plus

O IBM Spectrum Protect é uma solução de resiliência
de dados comprovada para servidores físicos de
arquivos, ambientes virtuais e uma ampla gama
de aplicações. Milhares de organizações se
beneficiaram de sua escalabilidade, amplo suporte a
aplicações, tecnologia de redução de dados de baixo
custo, retenção de dados flexível em fita e
armazenamento de objetos imutável, além do
suporte integrado para resiliência cibernética.

O IBM Spectrum Protect Plus é uma solução de
resiliência de dados moderna para MVs, bancos
de dados, aplicações, sistemas de arquivos,
workloads SaaS e contêineres em ambientes de
nuvem híbrida. As políticas baseadas em SLA
automatizam todo o processo de proteção de dados,
incluindo backup de dados, reuso de replicação e
retenção de dados altamente segura localmente e na
nuvem. Essa retenção de dados inclui áreas seguras
de retenção com resiliência cibernética WORM do
IBM Cloud Object Storage. O controle de acesso
baseado em função (RBAC) e interfaces de
programação de aplicações do Representational
State Transfer (REST APIs) permitem o reuso de
dados de autoatendimento e integração contínua
a partir de ferramentas e serviços de terceiros.

Saiba mais sobre o IBM Spectrum Protect →

Saiba mais sobre o IBM Spectrum Protect Plus →
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IBM Spectrum Copy
Data Management
O IBM Spectrum Copy Data Management
gerencia e orquestra cópias de dados de
capturas instantânea de hardware. Ele
disponibiliza cópias quando e onde os usuários
precisam, catalogando e gerenciando dados de
cópia por toda a infraestrutura de nuvem híbrida.
Os proprietários de dados podem usar o portal
de autoatendimento para criar as cópias que
precisam, permitindo a agilidade dos negócios.
Os processos de cópia e os fluxos de trabalho,
incluindo mascaramento de dados, são
automatizados para garantir consistência e
reduzir a complexidade.
Saiba mais sobre o IBM Spectrum Copy Data
Management →
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IBM Spectrum Archive
O IBM Spectrum Archive, membro da família
IBM Spectrum Storage, concede acesso gráfico
e direto aos dados armazenados em bibliotecas
e drives de fita da IBM. O IBM Spectrum Archive
incorpora o padrão de formato Linear Tape File
System (LTFS) para leitura, gravação e troca de
metadados descritivos em cartuchos de fita
formatados. Além disso, ele elimina a
necessidade de gerenciamento adicional de fita
e software para acessar os dados. O IBM
Spectrum Archive oferece três soluções de
software para gerenciar seus arquivos digitais
com o formato LTFS: Single Drive Edition, Library
Edition e Enterprise Edition.
Saiba mais sobre o IBM Spectrum Archive →
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Resiliência cibernética
Soluções

IBM Tape Solutions
Uma solução de resiliência de dados simples e de
baixo custo, praticamente imune a ataques
cibernéticos, existe em uma das tecnologias mais
antigas do data center: a fita. A solução exige que
os usuários simplesmente removam as fitas que
armazenam os dados de suas redes e empilhem as
fitas na prateleira mais próxima. A folga criada entre
os dados e os agentes maliciosos proporciona uma
defesa completa de resiliência cibernética que
previne de maneira eficaz a invasão por hackers.
As folgas são apenas um entre diversos tipos de
proteção de dados que a fita pode oferecer. As
soluções de armazenamento de dados baseado em
fita da IBM oferecem uma ampla variedade de
recursos de proteção de dados, incluindo
criptografia de dados e compactação, recuperação
de desastres baseada em nuvem, gerenciamento de
chaves e tecnologia WORM.

Modelo corporativo de entrada
Os produtos de fita corporativos de entrada da
IBM proporcionam backup e proteção de dados
acessíveis projetados para obter confiabilidade.
Saiba mais sobre os drives e os carregadores
automáticos de fita da IBM →

Modelo corporativo de médio porte
Os produtos de armazenamento em fita
corporativos de médio porte da IBM podem
fornecer backup, arquivamento e gerenciamento
de dados confiáveis e flexíveis para hoje e para
o futuro.
Solução IBM TS7700 Virtual Tape Library
Rackless para ambientes de mainframe →
IBM TS4300 Tape Library para ambientes
abertos →

Modelo corporativo de alto padrão
Os produtos corporativos de armazenamento
em fita da IBM foram desenvolvidos para
oferecer o alto desempenho, a disponibilidade,
confiabilidade e capacidade necessários para
um armazenamento massivo, arquivamento de
dados, backup de dados e recuperação
de desastres.
IBM TS7700 Virtual Tape
Librarypara ambientes de mainframe →
IBM TS4500 Tape Library para ambientes
abertos →

Você sabia?
O IBM Spectrum Archive em fita é uma
solução de arquivamento escalável e de
baixo custo.
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Storage for IBM Z
Desafios
Operar em um ambiente crítico de nuvem híbrida
é uma realidade e um desafio para a maioria das
empresas atualmente. As empresas precisam de
plataformas de nuvens perfeitamente integradas
de alta disponibilidade para oferecer maior
vantagem competitiva e reduzir custos.
Por que escolher a IBM?
O Storage for IBM Z® oferece um amplo portfólio de
soluções de armazenamento corporativo criadas para
serem compatíveis com os recursos críticos do IBM Z,
proporcionando alto desempenho, proteção de
dados moderna, resiliência e alta disponibilidade.
Essas soluções ajudam as organizações a maximizar
o potencial de seus ambientes de mainframe na
nuvem híbrida.

Faça parte de um time campeão
O Brasil está mudando. O rápido desenvolvimento
econômico estimulou a demanda por soluções
bancárias e de seguros sofisticadas. Esta mudança
também criou a demanda por uma nova maneira de
realizar transações bancárias, com foco nos clientes
e em suas necessidades de serviços para dispositivos
móveis de alta disponibilidade. O Banco Bradesco
está preparado para atender a essas necessidades
com uma plataforma inovadora desenvolvida para
oferecer confiabilidade e segurança, usando os
sistemas IBM Z e IBM Storage.
O IBM Z, em conjunto com o IBM DS8900F, fornece
ferramentas que ajudam o Bradesco a proporcionar
uma experiência de serviços bancários altamente
segura durante 100% do tempo, incluindo a
autenticação de dois fatores. Estas soluções facilitam
a segurança de informações confidenciais. Além
disso, o Bradesco usa 12 grades de dois fatores das
bibliotecas de fita do TS7700, cada uma com 240 TB
de cache e conectadas às bibliotecas de fita.

Benefícios
Maximize o desempenho de mainframe
Otimize a potência do mainframe
em ambientes críticos de nuvem híbrida

Soluções
Sistemas de armazenamento IBM DS8000
IBM TS7700 Virtual Tape Library
IBM Spectrum Scale

Acelere seu ambiente de aplicações nativas
em nuvem
Acelere as tarefas associadas a desenvolvimento,
implementação e manutenção.
Criptografia de dados em todos os lugares
Obtenha 100% de proteção de dados independente
de onde residirem ao estender a criptografia
pervasiva do IBM z15™
Resiliência cibernética
Proteção corporativa contínua apesar dos erros
do usuário ou de ataques de ransomware
Continuidade de negócios
Proporcione o nível mais alto de tempo de
atividade de negócios
Flexibilidade
Configurações flexíveis de rack e
montadas em rack para organizações
de diferentes tamanhos com diferentes
necessidades
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Storage for IBM Z
Soluções

Sistemas de armazenamento
IBM DS8000
Família IBM DS8900F
O IBM® DS8900F é a nova geração de sistemas de
dados corporativos, criados com a avançada
tecnologia do processador POWER9. Criado para
workloads críticos e com uso intensivo de dados,
o DS8900F oferece desempenho, proteção de
dados, resiliência e disponibilidade de alto nível
em suas soluções de nuvem híbrida. Ele consegue
isso por meio de latência ultrabaixa,
disponibilidade superior a 99,99999 (sete noves),
camadas de nuvem transparentes e proteção
avançada de dados contra malware e ransomware.
Saiba mais sobre a família IBM DS8900F →
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Modelo corporativo de médio porte
Essa solução de armazenamento flexível pode ser
integrada ao z15 modelo T02, IBM LinuxONE III
modelo LT2 ou a racks existentes, fornecendo
recursos empresariais potentes com o menor
custo de entrada da família de produtos.

Modelo corporativo de alto padrão
Esta solução de armazenamento de nível
empresarial oferece desempenho superior e
maior capacidade, permitindo a consolidação
de todos os seus workloads críticos em
apenas um lugar.

Tour 3D do IBM DS8910F →

Tour 3D do IBM DS8980F →

Dica
Ajude a aumentar a eficiência dos negócios
consolidando todos os workloads críticos
para servidores IBM Z, IBM Power Systems e
sistemas distribuídos em uma única solução
de armazenamento all-flash com mais de
sete noves de disponibilidade.

Você sabia?
O IBM DS8900F pode oferecer 100% de
criptografia de dados em repouso, em
transferência e na nuvem.
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Storage for IBM Z
Soluções

IBM TS7700 Virtual
Tape Library

IBM Spectrum Scale

Família IBM TS7700
O IBM TS7700 Virtual Tape Library garante que os
dados estejam protegidos e acessíveis em
qualquer lugar, a qualquer momento em
workloads críticos. A IBM é líder em virtualização
de fitas, e o mecanismo de virtualização da
biblioteca do TS7700 oferece recursos
exclusivos que estão especificamente vinculados
a como o IBM z/OS® opera e como os workloads
típicos de fita funcionam.
Sem necessidade de usar um software adicional
para integração e acesso total ao conjunto de
comandos pré-existente da biblioteca de fitas, o
TS7700 oferece redundância oito vezes maior em
termos de dados produzidos, conformidade
completa com z/OS de uma perspectiva do Data
Facility Storage Management Subsystem (DFSMS)
e suporte completo para retenção, backup e
recuperação de dados em pequena e grande
escala.

Introdução

Portfólio

Storage para
dados e IA

Modelo corporativo de médio porte
A solução montável em rack de 19 pol fornecida pelo
cliente pode ajudar a atender às necessidades
avançadas de armazenamento com recursos potentes
e a um custo reduzido.

O TS7700 é a única Virtual Tape Library no mercado
que também suporta fita física. Isso fornece maior
proteção de dados para recuperação do isolamento
de dados real, o melhor da categoria e à prova de
hackers. Além disso, o TS7700 foi criado com alguns
dos processadores POWER9 mais avançados. Esses
são os principais motivos pelos quais muitos dos
principais bancos do mundo usam essa tecnologia
de armazenamento nas operações centrais de seus
negócios.

Modelo corporativo de alto padrão
Esta solução pode proteger os dados com redundância
de até 8 vezes na rede para disponibilidade contínua e
máxima disponibilidade.

Saiba mais sobre a família IBM TS7770 →

Tour 3D do IBM TS7770 →

O IBM Spectrum Scale pode fornecer
desempenho superior à medida que ajuda a
oferecer os recursos de recuperação de
desastres líderes no mercado e transferências de
dados diretas, sem servidor, para ambientes
de nuvem. Esta solução pode executar serviços de
archive e análise de dados no local. Ao ajudar a
garantir experiências de alto desempenho,
confiáveis e altamente seguras, a solução pode
gerenciar dados e viabilizar escalabilidade
extrema, inteligência baseada em dados,
colaboração global e integridade de dados.
Saiba mais sobre o IBM Spectrum Scale →

Você sabia?
O IBM TS7770 oferece uma experiência
nativa em nuvem usando a camada de
nuvem transparente para obter uma
retenção de dados de longo prazo com uma
transferência de dados direta sem servidor
do TS7770 para uma nuvem.
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Storage for SAP HANA
Desafios
Muitos líderes de infraestrutura SAP e proprietários de
aplicações estão preocupados em migrar de bancos
de dados tradicionais para um banco de dados
in-memory SAP HANA de tamanho preciso até 2027,
sem interromper operações nem a disponibilidade
dos dados. As empresas requerem soluções de
armazenamento persistentes que atendem às
demandas de dados de SAP HANA implementado
localmente, de SAP HANA na nuvem e em uma
infraestrutura de nuvem híbrida. Isso ajuda os líderes
de IT a fornecer indicadores-chave de desempenho
(KPIs) e SLAs para aplicações SAP executadas no
SAP HANA.
Por que escolher a IBM?
O portfólio IBM Storage inclui um conjunto abrangente
de soluções SAP HANA certificadas com Tailored
Datacenter Integration (TDI) para atender a todos os
requisitos de entrega, gerenciamento, proteção e
orçamento de empresas modernas. As configurações
de alta disponibilidade, os recursos de resiliência
integrada de dados e recursos integrados de
resiliência cibernética ajudam a atender às crescentes
demandas por uma disponibilidade de dados maior
em ambientes SAP críticos.
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Faça parte de um time campeão
O Blanc und Fischer IT Services GmbH desejava
possibilitar modelos de negócios novos e
inovadores em toda a holding familiar
BLANC & FISCHER. A empresa escolheu otimizar
as operações de negócios movendo o SAP
Manufacturing Execution para o SAP HANA em Red
Hat Enterprise Linux, IBM Power® Systems,
IBM FlashSystem e o IBM Spectrum Virtualize.
A IBM e a SAP têm uma relação de longa data,
e a IBM recebeu muitos Pinnacle Awards da SAP
ao longo dos anos. A IBM continua a desenvolver
soluções premiadas de armazenamento de dados
que podem acomodar e, até mesmo, acelerar as
vantagens do SAP HANA.

Benefícios
Flexibilidade incomparável
Implemente um armazenamento mais inteligente
que possa escalar de forma fácil e acessível, seja
simples de gerenciar e possa atender às
necessidades de preço, capacidade e desempenho
de qualquer demanda de dados do SAP HANA.

Soluções
Família IBM FlashSystem
IBM Spectrum Protect
IBM Spectrum Copy Data Management

Maior resiliência
Elimine o tempo de inatividade de aplicações SAP
com um amplo conjunto de opções de alta
disponibilidade, resiliência cibernética e backup e
recuperação de dados de última geração para as
aplicações SAP críticas.
Padrões abertos
Prepare a sua estrutura de dados para quaisquer
requisitos com armazenamento que pode ser
integrado facilmente e que foi criado para lidar com
as complexidades das implementações de SAP
HANA em nuvem híbrida.
Sinergia de ponta a ponta
Integre seu IBM Power Systems para oferecer uma
infraestrutura de computação e dados otimizada
para SAP HANA.

Resiliência
cibernética

Storage
for IBM Z

Storage for
SAP HANA

Storage para
contêineres

Storage
Networking

Infraestrutura
convergida

IBM Services para
armazenamento

Depoimento

< 24 >

Storage for SAP HANA
Soluções

Família IBM FlashSystem
A família IBM FlashSystem é um portfólio de sistemas
de armazenamento habilitados para a nuvem e que
são certificados pelo SAP TDI, criados para serem
implementados e escalados rapidamente para ajudar
a otimizar as configurações de armazenamento,
agilizar a resolução de problemas e reduzir os custos
de armazenamento. Desenvolvidas com o software
IBM Spectrum Virtualize para ajudar a aumentar a
prontidão e a mobilidade dos dados na nuvem e
incluindo Storage Insights para gerenciamento de
armazenamento preditivo de IA e suporte proativo,
essas soluções ajudam a acelerar a modernização
da infraestrutura, a atender às necessidades de
segurança e a maximizar o valor das implementações
do SAP HANA.

Você sabia?
A família FlashSystem fornece inúmerasmedidas
para eliminar o tempo de indisponibilidade do SAP
com 99,9999% de disponibilidade e suporte
ativo-ativo desenvolvido para proporcionar
tranquilidade com as garantias do IBM
FlashWatch.
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Modelo corporativo de entrada
IBM FlashSystem 5000
Essas soluções altamente flexíveis, de all-flash
virtualizado ou de armazenamento híbrido foram
desenvolvidas para facilitar o uso e oferecer
funções avançadas que ajudam a superar os
desafios de armazenamento do SAP HANA por
meio de maior desempenho, funcionalidade e
redução de custos.
Saiba mais sobre o IBM FlashSystem 5000 →

Modelo corporativo de médio porte
IBM FlashSystem 7300
Esses sistemas oferecem a base para uma
infraestrutura de armazenamento SAP HANA
econômica e de alto desempenho, permitindo
que você acelere a análise de dados e os insights
aumentando a largura da banda e reduzindo
latência, além de diminuir os custos.
Saiba mais sobre o IBM FlashSystem 7300 →

IBM FlashSystem 5200
Esta solução compacta de armazenamento
all-flash de NVMe de nível corporativo de entrada
foi desenvolvida para oferecer alto desempenho
que pode levar a uma vantagem competitiva em
ambientes SAP HANA.

Modelo corporativo de alto padrão
IBM FlashSystem 9500
O IBM FlashSystem 9500 combina o
desempenho do NVMe de ponta a ponta com
os recursos avançados do IBM Spectrum
Virtualize. O FlashSystem 9500 oferece
capacidade de armazenamento em nuvem
orientado por dados para instâncias do SAP
HANA, permitindo integrar perfeitamente
recursos em nuvem para atender às
necessidades das suas aplicações SAP da
melhor maneira.
Saiba mais sobre o IBM FlashSystem 9500 →

Saiba mais sobre o IBM FlashSystem 5200 →
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Storage for SAP HANA
Soluções

IBM Spectrum Protect
O IBM Spectrum Protect pode fornecer
proteção de dados para bilhões de objetos SAP
em servidores de arquivo físico, aplicações e
ambientes virtuais. Use a eficiência de dados
integrada para ajudar a reduzir os custos de
backup da infraestrutura, migrar dados locais,
externos ou na nuvem. Otimize investimentos
existentes para a retenção de dados e
recuperação de desastres de longo prazo em
ambientes SAP críticos.

Você sabia?
A mudança para o IBM Storage pode reduzir o
tempo de indisponibilidade não planejado em
mais de 4 horas por ano em relação a ambientes
anteriores.

Saiba mais sobre o IBM Spectrum Protect →

IBM Spectrum Copy
Data Management
O IBM Spectrum Copy Data Management gerencia
e orquestra cópias de capturas instantâneas de
hardware de dados do SAP HANA. Ele
disponibiliza cópias quando e onde os usuários
precisam catalogando e gerenciando dados de
cópia na infraestrutura de nuvem híbrida. Os
proprietários de dados podem usar o portal de
autoatendimento para criar as cópias que
precisam, permitindo a agilidade dos negócios.
Os processos de cópia e os fluxos de trabalho,
incluindo mascaramento de dados, são
automatizados para garantir consistência e
reduzir a complexidade.

Você sabia?
Os recursos de automação em todo o
portfólio IBM Storage for SAP HANA
reduzem o esforço necessário dos
administradores de backup em uma
média de 15%.

Saiba mais sobre o IBM Spectrum Copy Data
Management →
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Storage para contêineres
Desafio
Oferecer aos desenvolvedores recursos de
autoatendimento de armazenamento persistentes
para uma entrega de aplicação mais rápida e mais
flexível continua sendo um desafio para as
empresas. DevOps e aplicações de nuvem híbrida
requerem armazenamento persistente. Os líderes
de TI precisam de catálogos de serviços padrão
que automatizem e orquestrem enquanto
aceleram o desenvolvimento, o teste e a entrega
da aplicação, além de proteger os dados em
implementações de nuvem híbrida.
Por que escolher a IBM?
O IBM Storage unifica o armazenamento
tradicional e preparado para contêineres e oferece
agilidade nativa em nuvem, com confiabilidade,
disponibilidade e segurança para gerenciar
contêineres corporativos em um ambiente de
produção. À medida que os clientes escalam as
aplicações conteinerizadas além do
desenvolvimento, teste ou uso em um
departamento, o premiado IBM Storage oferece
serviços de dados corporativos para contêineres.
Isso significa que a infraestrutura crítica agora é
possível, oferecendo eficiência operacional de
armazenamento compartilhada, liderança de
desempenho de preços e recursos de dados e
proteção de armazenamento.
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Faça parte de um time campeão
Um componente fundamental da estratégia de nuvem
híbrida do ZF Friedrichshafen AG, o Hybrid Data
Bridge, é baseado em virtualização integral e dá
suporte a múltiplos provedores em uma nuvem
pública e privada. O Hybrid Data Bridge permite
transmitir, armazenar e arquivar grandes volumes
de dados de maneira altamente eficiente. Sua
arquitetura de nuvem é baseada na nuvem híbrida
do Red Hat OpenShift para criar e escalar aplicações
conteinerizadas, o que acelera a recepção de dados
e a transformação vídeos. O IBM Spectrum Scale
armazena os dados. Uma solução de gerenciamento
de arquivos e dados escalável e de alto desempenho,
ela oferece ferramentas integradas de ciclo de vida
de informações que gerenciam petabytes de dados
e bilhões de arquivos. Escolha entre armazenamento
de objeto flash, disco, fita ou em nuvem com base em
suas necessidades do momento e de orçamento.

Benefícios
Tight integration
Ofereça uma implementação e gerenciamento
simplificados para uma experiência integrada
Desempenho e disponibilidade corporativa
superiores
Aproveite a resiliência e a garantia de dados de
seis noves e um rendimento até 2,5 vezes maior
para workloads de bancos de dados e DevOps

Soluções
IBM Storage for Red Hat OpenShift
IBM Storage Suite for IBM Cloud Paks
Família IBM FlashSystem
Sistemas de armazenamento IBM DS8000
IBM Spectrum Virtualize para Cloud Pública
IBM Spectrum Scale
IBM Cloud Object Storage
IBM Spectrum Discover
IBM Spectrum Protect Plus

Proteção de dados
Suporte de reuso de dados e backup corporativo
automatizado para ambientes de contêiner
Acesso simplificado a dados
Conteinerizado para realizar implementações
rápidas e simples com acesso nativo em
contêineres
Agilidade da infraestrutura
Implemente uma arquitetura de
multicomputador usando o Red Hat OpenShift e
um portfólio de armazenamento com
armazenamento de objeto, arquivo e bloco para
obter flexibilidade de infraestrutura e workload
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Storage para contêineres
Soluções

IBM Storage for
Red Hat OpenShift

IBM Storage Suite for
IBM Cloud Paks

O IBM Storage for Red Hat OpenShift foi
desenvolvido para padrões abertos e oferece
armazenamento persistente, levando os serviços de
dados empresariais até os contêineres. Isto
permite aos clientes criar e implementar
aplicações corporativas de microsserviços de
escala horizontal em locais em que antes não era
possível. A solução oferece a base de infraestrutura
e a orquestração de armazenamento para uma
plataforma completa, em ambiente de nuvem
híbrida local que suporta as especificações da
interface de armazenamento de contêiner (CSI),
além de aumentar a produtividade, a segurança,
a disponibilidade corporativa e a agilidade da
infraestrutura.

O IBM Storage Suite for IBM Cloud Paks é uma
solução SDS flexível. O conjunto é composto de
produtos da família IBM Spectrum Storage, do IBM
Cloud Object Storage e de soluções de software
livre do Red Hat. Isso proporciona flexibilidade sem
precedentes para os serviços de dados corporativos
de todos os ambientes de contêiner. A solução
oferece um conjunto abrangente e altamente
flexível de soluções SDS para atender a quase todos
os requisitos de workload, independentemente da
necessidade de recursos de dados de
armazenamento de bloco, arquivo ou objeto.

Família IBM FlashSystem
A família IBM FlashSystem é um portfólio de
sistemas de armazenamento habilitados para a
nuvem que foram desenvolvidos para serem
implementados e escalados rapidamente para
ajudar a otimizar configurações de armazenamento,
agilizar a resolução de problemas e reduzir os
custos de armazenamento. Essas soluções
suportam ambientes de contêiner Red Hat
OpenShift e Kubernetes, acelerando a
implementação de volumes persistentes com o
driver CSI de armazenamento em bloco da IBM,
certificado pela Red Hat e pela IBM.
Saiba mais sobre a família IBM FlashSystem →

Saiba mais sobre o IBM Storage Suite for IBM
Cloud Paks →

Saiba mais sobre o IBM Storage for Red Hat
OpenShift →
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Storage para contêineres
Soluções

Sistemas de armazenamento
IBM DS8000

IBM Spectrum Virtualize
for Public Cloud

IBM Spectrum Scale

Família IBM DS8900F
O IBM DS8900F é a nova geração de sistemas de
dados corporativos criados com a mais avançada
tecnologia do processador POWER9. Projetado para
atender a workloads críticos e de grande volume de
dados, o IBM DS8900F oferece armazenamento
persistente para contêineres críticos com suporte
para a Interface de armazenamento de contêineres
(CSI). O IBM DS8900F também oferece suporte às
soluções IBM Cloud Pak para melhorar e estender a
funcionalidade e os recursos do Red Hat OpenShift.
As soluções são desenvolvidas para lhe oferecer uma
maneira mais segura, rápida e aberta de mover
aplicações centrais dos negócios para a nuvem e
implementações baseadas em contêiner. Além disso,
o IBM DS8900F foi desenvolvido para oferecer alto
desempenho, segurança e flexibilidade em todas as
suas soluções de nuvem híbrida por meio de latência
ultrabaixa, disponibilidade de mais de sete noves,
camadas de nuvem transparentes e proteção
avançada de dados contra malware e ransomware.

O IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud é a
contrapartida baseada em nuvem pública do
software que faz parte do IBM FlashSystem e do IBM
Spectrum Virtualize.
As arquiteturas de data centers existentes devem ser
modernizadas, fornecendo uma única malha de
dados em uma arquitetura nativa em nuvem, como o
Red Hat OpenShift, que pode estender a
infraestrutura existente para os mais recentes
ambientes de IA e de nuvem pública. A malha de
dados pode oferecer um único ponto de controle com
desempenho e gerenciamento consistentes de nível
empresarial, além de uma experiência do usuário
consistente entre nuvens locais e nuvens públicas,
como a Amazon Web Services (AWS) e a IBM Cloud.

O IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud e o
IBM FlashSystem são armazenamentos prontos
para contêiner para Red Hat OpenShift que
podem remover os silos das empresas e
modernizar sua infraestrutura por meio da
virtualização.
Saiba mais sobre o IBM Spectrum Virtualize for
Public Cloud →

IBM Spectrum Scale é um sistema de arquivos
paralelo de alto desempenho usado para
gerenciar dados não estruturados para nuvem,
big data, análise de dados, objetos e mais. Ele
oferece um conjunto completo de ferramentas
de gerenciamento de dados de arquivos,
incluindo virtualização avançada de
armazenamento, colaboração global para acesso
a dados em qualquer lugar que abrange
sistemas de armazenamento e localizações
geográficas, além de camadas de
armazenamento inteligentes. O IBM Spectrum
Scale agora está conteinerizado e fornece acesso
de armazenamento nativo em contêiner,
trazendo simplicidade e custos reduzidos para o
acesso a dados do Kubernetes e de aplicações
de nuvem híbrida. Foi desenvolvido para dar
suporte a vários workloads de aplicações em
escala usando uma variedade de protocolos de
acesso e tem se provado extremamente eficaz
em ambientes extensos e exigentes.
Saiba mais sobre o IBM Spectrum Scale →

Saiba mais sobre a família IBM DS8900F →
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Storage para contêineres
Soluções

IBM Cloud Object Storage

IBM Spectrum Discover

IBM Spectrum Protect Plus

O IBM Cloud Object Storage é uma solução de
armazenamento em nuvem altamente escalável para
dados não estruturados que oferece aplicações
otimizadas no local e baseadas em nuvem e soluções
baseadas em contêiner. O IBM Cloud Object Storage
permite que as empresas armazenem e gerenciem
grandes volumes de dados com mais eficiência e com
segurança, com 15 noves de confiabilidade e
acessibilidade do sistema de qualquer local. O IBM
Cloud Object Storage usa uma abordagem inovadora
de acesso paralelo simultâneo para armazenar
grandes volumes de dados não estruturados de forma
econômica. Oferece os recursos necessários para
fornecer dados de maneira contínua sem tempo de
indisponibilidade ou migração de dados. Os clientes
podem começar com menos de 100 TB e expandir
para configurações de centenas de petabytes ou até
exabytes.

O IBM Spectrum Discover é um catálogo de dados e
mecanismo de política que ajuda a organizar a
infraestrutura de IA e resolver os problemas de
dados e IA mais rapidamente. Ele continuamente
cataloga e indexa objetos e arquivos a partir de
diversas origens e em tempo real, em um
armazenamento heterogêneo não estruturado com
escala em exabytes. O IBM Spectrum Discover
pode ser facilmente implementado em ambientes
Red Hat OpenShift, tornando suas implementações
mais móveis e flexíveis em nuvens e em qualquer
ambiente suportado pelo OpenShift. O Red Hat
OpenShift Container Storage agora está integrado à
ingestão em tempo real no Spectrum Discover para
ajudar a organizar os dados em ambientes
conteinerizados.

O IBM Spectrum Protect Plus oferece uma solução de
proteção de dados tudo-em-um que fornece uma
interface fácil de usar para gerenciar MVs, bancos de
dados, aplicações, sistemas de arquivos, workloads
SaaS e contêineres em ambientes de nuvem híbrida.
Os recursos incluem backup corporativo automatizado
e suporte ao reuso de dados em contêineres. O IBM
Spectrum Protect Plus também oferece a capacidade
de armazenar dados de contêiner no armazenamento
do IBM Cloud Object, altamente seguro e imutável, ou
dados fisicamente isolados usando IBM Tape e o IBM
Spectrum Protect para aumentar a resiliência
cibernética.
Saiba mais sobre o IBM Spectrum Protect Plus →

Saiba mais sobre o IBM Spectrum Discover →

Saiba mais sobre a história da solução IBM Cloud
Object Storage →
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Storage Networking
Desafio
Organizações de todos os tamanhos enfrentam o
desafio de gerenciar de maneira eficiente seus
volumes crescentes de dados enquanto
disponibilizam esses dados em toda a empresa.
Os líderes de TI estão tornando o armazenamento
uma prioridade de investimento estratégico para
melhorar a flexibilidade e a escalabilidade.
Por que escolher a IBM?
As soluções IBM SAN ajudam a criar data centers
mais inteligentes, conectando os servidores e
o armazenamento com uma malha de rede
inteligente e de alta velocidade. Ao implementar
IBM SANs, a infraestrutura de armazenamento líder
de mercado, os clientes podem obter maior
economia de TI.
A IBM tem um dos catálogos de soluções mais
completos da indústria e as soluções IBM SAN
oferecem suporte para os requisitos de
virtualização, nuvem híbrida e de big data.
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Faça parte de um time campeão
Com volumes de dados crescendo após a introdução
dos novo serviços digitais, o Tesouro Geral do Reino
do Marrocos (TGR) passou a garantir que poderia
recuperar dados críticos rapidamente se alguma vez
ocorresse uma falha do sistema de dados.
Para aumentar a capacidade de armazenamento e
desempenho de backup, o TGR implementou dois
sistemas de armazenamento IBM em cada um
de seus três data centers, dois localizados em sua
sede em Rabat e um terceiro em Tânger. O TGR
também usa comutadores SAN24B-6 do IBM
Storage Networking switches para conectar seus
dispositivos móveis, e possui dois comutadores em
cada um de seus três ambientes.
Ao simplificar e consolidar o gerenciamento de
infraestrutura, as soluções da IBM podem oferecer
um ambiente operacional que foi criado para ser
mais inteligente, rápido, sustentável, de software
livre e fácil de gerenciar.
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Storage for
SAP HANA

Benefícios
Rede de dados nivelada e convergida
Use uma abordagem aberta e baseada em
padrões para implementar os avanços mais
recentes na rede do data center.

Soluções
Família SAN b-type
Família SAN C-type

Arquitetura de malha unificada
Implemente uma arquitetura de malha
unificada de alta velocidade e baixa latência em
toda a sua infraestrutura de nuvem híbrida
Virtualização otimizada e automatizada
Promova a consciência sobre a virtualização
e ajude a reduzir o custo e a complexidade de
implementar infraestruturas de data center
físicas e virtuais.
Gerenciamento de infraestrutura consolidado
e simplificado
Adote redes de data center que sejam
desenvolvidas para ser facilmente
implementadas, mantidas, escaladas e
virtualizadas.
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Storage Networking
Soluções

Família SAN b-type
Modelo corporativo de entrada
Modelos de comutador de extensão
Esses comutadores SAN estendidos podem
oferecer recursos que vão desde a conexão de
malhas SAN heterogêneas até habilitar a extensão
à distância usando Fibre Channel sobre o
Protocolo de Internet. Os comutadores ajudam
a gerenciar a recuperação de desastres e
o desempenho.

Modelo corporativo de entrada e de
médio porte
Modelos de comutador SAN
Esses comutadores SAN foram
desenvolvidos para oferecer soluções
escaláveis e de baixo custo para empresas
de pequeno e médio porte.
IBM Storage Networking SAN128B-6 →
IBM Storage Networking SAN96B-5 →

IBM System Storage SAN18B-6 →

IBM Storage Networking SAN64B-7 →

IBM System Storage SAN42B-R →

Modelo corporativo de alto padrão
Modelos de comutador SAN director
Os SAN directors corporativos podem
proporcionar alta capacidade, maior
rendimento e altos níveis de resiliência
para grandes empresas.
IBM Storage Networking SAN512B-6 e IBM
Storage Networking SAN256B-6 →
IBM Storage Networking SAN512B-7 e IBM
Storage Networking SAN256B-7 →

Recursos para família SAN b-type:
Validação técnica ESG: resolva desafios de
resiliência cibernética com soluções de
armazenamento →
White Paper ESG: maximizando o desempenho
e a segurança das soluções de replicação
IBM Z →
Redpaper IBM: Introdução a Storage Area
Networks (SAN) →

IBM Storage Networking SAN64B-6 →
IBM Storage Networking SAN24B-6 →

Você sabia?
Complemente os mainframes IBM Z,
oferecendo a infraestrutura FICON mais
rápida, confiável e escalável da indústria, com
recursos exclusivos e inovadores que ajudam
a aumentar o ROI. Os directors de sétima
geração com extensão b-type aprimoram as
iniciativas de resiliência cibernética da IBM.
Leia o Relatório ESG.
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Storage Networking
Soluções

Família SAN C-type
Modelo corporativo de entrada
Modelo de comutador SAN
O modelo de comutador SAN de entrada ajuda
as organizações a implementar aplicações em
escala na nuvem e fornecer flexibilidade por
meio de um módulo de expansão de porta
exclusivo projetado para aumentar o
custo-benefício.

Modelos de comutador de extensão
O modelo de comutador estendido é uma
plataforma otimizada que pode implementar a
conectividade de alto desempenho e de baixo custo
para sistemas abertos e ambientes de mainframe.
IBM Storage Networking SAN50C-R →

Modelo corporativo de médio porte
Modelos de comutador SAN
Esses modelos de comutador SAN foram
desenvolvidos para atender aos requisitos de
uma infraestrutura SAN virtualizada e escalável.
IBM Storage Networking SAN96C-6 →
IBM Storage Networking SAN48C-6 →

IBM Storage Networking SAN32C-6 →

Modelo corporativo de alto padrão
Modelos de comutador SAN diretor
Os modelos de comutadores do SAN director
foram criados para oferecer as mais altas
disponibilidade e escalabilidade quando
implementados em redes de armazenamento
em larga escala.
IBM Storage Networking SAN768C-6 →
IBM Storage Networking SAN384C-6 →
IBM Storage Networking SAN192C-6 →

Você sabia?
O SAN50C-R é uma solução ideal para SANs
departamentais e de filiais remotas, com seu
formato compacto e recursos avançados,
normalmente disponível apenas em
comutadores de nível director.
Em conjunto com o IBM Storage Networking
SAN384C-6 Director, o SAN50C-R também é uma
solução para SANs de grande escala.
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Infraestrutura convergida
Soluções

VersaStack
Desenvolvidas em conjunto pela IBM e
pela Cisco, as soluções VersaStack
ajudam a impulsionar a eficiência do data
center, aumentar o desempenho e
fornecer alocação dinâmica de recursos.
As soluções VersaStack combinam um
conjunto abrangente de infraestrutura
convergida e tecnologias definidas por
software da IBM e da Cisco para ajudar
as empresas a acelerar a transformação
digital.

Dica
Um dos principais benefícios da solução de
infraestrutura convergida da IBM, a VersaStack,
é que ela oferece às empresas a capacidade de
manter a consistência tanto em modelos de
aumento como de redução da escala para
obter melhor desempenho e capacidade.

VersaStack for
Hybrid Cloud
O VersaStack for Hybrid Cloud oferece flexibilidade para escolher a melhor opção de implementação para uma grande variedade de
workloads corporativos de TI para liberar
recursos no data center para aplicações de nova
geração e workloads cognitivos.

Você sabia?
O VersaStack for Hybrid Cloud usa arquitetura
simplificada e um projeto validado para reduzir
o tempo de implementação, aumentar o uso de
recursos e reduzir o capital e as despesas de
operação.

Esta solução foi desenvolvida para ajudar as
empresas a escalar a computação, as redes e a
capacidade de armazenamento de maneira fácil,
com custo reduzido e sob demanda.

Saiba mais sobre o VersaStack →

Faça o download da ficha técnica →
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IBM Services
para
armazenamento
Experiencie o suporte
24x7 em toda a sua
empresa
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À medida que os clientes da IBM
avançam para o próximo capítulo da
transformação digital, a IBM pode
fornecer os recursos que sua equipe
precisa para apoiar a reinvenção de sua
organização por meio de IA escalável e
uma infraestrutura de nuvem híbrida
altamente segura. A IBM trabalha com
você para integrar soluções criadas para
atender às suas necessidades que
transformam os seus negócios em uma
empresa cognitiva e fornece suporte
24x7 para diversos provedores de
serviços. IBM Services® pode oferecer
conhecimento tecnológico profundo e
insights valiosos da indústria para ajudar
a alinhar seus objetivos de TI e de
negócios com os serviços a seguir:
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Consultoria em tecnologia e serviços
para empresas
O conhecimento e a tecnologia inovadora
que promovem a transformação digital →

IaaS da nuvem privada gerenciada
Crie uma base forte para seu ambiente de
nuvem híbrida com gerenciamento de
infraestrutura de nuvem privada. →

Fonte única de serviços de suporte de
tecnologia para ambientes híbridos de TI
Mantenha os sistemas críticos funcionando
sem problemas, incluindo hardware e
software da IBM e outros OEMs. →
Soluções IBM para gerenciamento
de serviços, armazenamento, middleware
e servidores.
Planeje, implemente e otimize o
gerenciamento de serviços e a infraestrutura
de TI. →
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IBM Business Resiliency Services
Crie modelos resilientes para reduzir os
riscos e garantir a continuidade dos
negócios. →

IBM Systems Lab Services
Serviços de infraestrutura para ajudar você
a construir a base de uma empresa
inteligente →

IBM Garage™
Um caminho mais rápido para a inovação
de TI com especialistas técnicos e a
infraestrutura de TI para liberar o potencial
do seu negócio →

IBM Global Financing
Soluções de pagamento flexíveis para
produtos e serviços IBM e Red Hat →
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“Durante o café da manhã no Think, um
dos clientes da IBM forneceu algumas
informações reveladoras sobre o fascínio
pela IBM. ‘Nós consideramos seriamente
comprar de um dos iniciantes do setor de
armazenamento’, ele disse, ‘Mas isso vai
além da tecnologia. Temos fábricas em
regiões do mundo de difícil acesso. O tempo
de inatividade interrompe nossos negócios.
Trata-se de escolher uma parceria de
tecnologia que ofereça a tecnologia certa
e que também possa cuidar das nossas
necessidades, hoje e futuramente. A IBM
nunca nos decepcionou.’”
— Steve McDowell
Senior Technology Analyst encarregado das tecnologias
de armazenamento na Moor Insights & Strategy

Saiba mais sobre as soluções IBM Storage →
Ou entre em contato com seu Parceiro de
Negócios IBM.
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Declaração de Boas Práticas de Segurança: a segurança do
sistema de TI envolve a proteção dos sistemas e informações
através da prevenção, detecção e resposta ao acesso indevido de
dentro e de fora de sua empresa. O acesso incorreto pode resultar
em alteração, destruição, desapropriação e mau uso de
informações ou pode resultar em danos ou mau uso de seus
sistemas, incluindo ataques a outras pessoas. Nenhum sistema ou
produto de TI deve ser considerado completamente seguro e
nenhum produto, serviço ou medida de segurança pode ser
completamente efetivo para evitar uso ou acesso indevidos. Os
sistemas, produtos e serviços IBM foram projetados para fazer
parte de uma abordagem de segurança legítima e abrangente, a
qual necessariamente envolve procedimentos operacionais
adicionais e pode exigir que outros sistemas, produtos ou serviços
sejam mais eficazes. A IBM NÃO GARANTE QUE TODOS OS
SISTEMAS, PRODUTOS OU SERVIÇOS ESTEJAM LIVRES DE, OU
QUE TORNARÃO A SUA EMPRESA LIVRE DE CONDUTA
MALICIOSA OU ILEGAL DE QUALQUER PARTE.

<

Voltar

