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WYSOKA FUNKCJONALNOŚĆ – MNIEJSZE KOSZTY
Zastosowanie rozwiązań IBM FlashSystem to redukcja kosztów IT 

 

Dynamika biznesu, rozwój rozwiązań sztucznej inteligencji, internetu rzeczy
czy Big Data oraz rosnąca złożoność środowiska IT przekładają się na
większe zapotrzebowanie przechowywania dużej ilości danych oraz
bezpiecznego i szybkiego dostępu do nich. Bardzo ważny jest wybór
odpowiedniej pamięci masowej, która pozwoli nie tylko bezpiecznie
przechowywać dane, ale też w łatwy i szybki sposób nimi zarządzać, a gdy
istnieje taka potrzeba – w wyniku np. szybkiego rozwoju przedsiębiorstwa –
w prosty sposób skalować miejsce do przechowywania bez przestojów.

Innowacyjny storage IBM FlashSystem to wysoka
dostępność danych, niezależnie od środowiska IT 

Stuprocentowa gwarancja dostępności
danych jest możliwa w opcji HyperSwap

Poznaj IBM FlashSystemPoznaj IBM FlashSystem

www.goldenore.com
 

 DLACZEGO FIRMY WYBIERAJĄ ROZWIĄZANIA IBM FLASHSYSTEM?
 

Poznaj całą rodzinę pamięci masowychPoznaj całą rodzinę pamięci masowych
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100%

Z IBM FlashSystem przyszpieszysz rozwój swojej
firmy i zredukujesz złożoność środowiska IT 

ROSNĄCA ILOŚĆ DANYCH – WYZWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

180 ZB
Do 2025 r. ilość

przechowywanych danych* 
 

Obniżenie kosztów poprzez optymalizację
wydajności. Inteligentna technologia Easy Tier® 
 pozwala na automatyczne przenoszenie na dyski

flash TYLKO tych danych, które są najczęściej
wykorzystywane.

W 2025 r. fimy będą
produkować 60% wszystkich

danych*
 

* Raport IDC „Worldwide Global DataSphere Forecast”, marzec 2021 r.

 Około 45% danych w firmach jest
nieaktywne lub nadaje się do

archiwizacji**

** Źródło: IBM

Wspólna platforma, wiele rozwiązań
 Rodzina IBM FlashSystem zbudowana jest na wspólnej platformie oprogramowania pamięci masowej,

która ułatwia zarządzaniem całą infrastrukturą bazodanową, również zdalnie.

Skalowalne, bezpieczne i elastyczne rozwiązania,
które zwiększą wydajność Twojej firmy przy
jednoczesnym obniżeniu ryzyka i kosztów
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podstawowa

Średnia 
półka

Zaawansowane
rozwiązania

Rozwiązania
chmurowe

FlashSystem 5200

FlashSystem 5000

FlashSystem 7200

FlashSystem 9200
oraz 9200R

Spójna platforma do zarządzania danymi 

Znajdź rozwiązanie, które odpowiada potrzebom Twojej firmy i wyznaczonemu budżetowiZnajdź rozwiązanie, które odpowiada potrzebom Twojej firmy i wyznaczonemu budżetowi

Najnowsze rozwiązania
w storage'u

Pozwala na lustrzane kopiowanie danych
między środowiskiem lokalnym a

utrzymywanym w chmurze centrum
przetwarzania danych lub tylko między nimi. 

SPECTRUM VIRTUALIZE 
PROSTY SPOSÓB NA ZARZĄDZANIE DANYMI 

SPECTRUM INSIGHT
ZARZĄDZANIE WYDAJNOŚCIĄ I POJEMNOŚCIĄ

PAMIĘCI MASOWYCH  W CAŁEJ FIRMIE

Odbywa się poprzez monitoring pamięci masowej
w celu szybkiego rozwiązywania, przewidywania

problemów oraz zapobiegania im.
Rozwiązanie IBM Storage Insights, oparte o usługi

IBM Cloud™, jest łatwe w instalacji,
administrowaniu i użytkowaniu.

 

Wysokie bezpieczeństwo
i enkryptowanie danych

Gwarancja dostępności danychWięcej pojemności na dysku dzięki
technologii End-to-End NVMe oraz

CSM NVMe

2 X 99,9999%

Replikacja odbywa się w 2 lub 3 ośrodkach Nawet pięciokrotna redukcja danych

Pamięci All-Flash zużywają małą ilość
prądu, zajmują mniej miejsca w serwerowni

i emitują dużo mniej ciepła i CO2 

Znacząco niższe TCO.

Wyjątkowa konsolidacja pozwala
na obniżenie ilości pracy adminów

nawet o 60%.

Wyjątkowo szybki dostęp do danych
dzięki połączeniu technologii NVMe z innowacyjną
technologią IBM FlashCore Modules oraz wysoką

dostępnością IBM Spectrum Virtualize

Wysoka skalowalność –
IBM FlashSystem pozwala na

dopasowanie ilości i rodzaju pamięci
masowej w zależności od potrzeb

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak skutecznie dostosować infrastrukturę bazodanową
w swojej firmie we wszystkich środowiskach? 

Zapraszamy do rozmowy: +48 513 008 501
 


