
Poznaj najbardziej wydajną platformę do bezpiecznej
i skalowalnej obsługi najintensywniejszych obciążeń

wymagających dużej mocy obliczeniowej.

70%

WYSOKA FUNKCJONALNOŚĆ – MNIEJSZE KOSZTY
Zastosowanie platformy IBM LinuxONE to redukcja kosztów IT

 

85% 80%

"

NIEZRÓWNANE MOŻLIWOŚCI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PRYWATNOŚCI DANYCH
 

 IBM Secure Boot for Linux chroni
system firmy przed wirusami od

pierwszego momentu ich przetwarzania.

Funkcja IBM Pervasive Encryption
zapewnia 100% zaszyfrowania danych.

"LinuxONE III to niezwykle stabilna i wydajna
platforma serwerowa. Zapewnia wysoką
dostępność, a poprzez konsolidację baz
danych znaczące optymalizacje w zakresie
licencyjnym”.

Platforma IBM LinuxONE – elastyczne zasoby
obliczeniowe w chmurze prywatnej, publicznej

i hybrydowej dla średnich i dużych firm.
 

Platforma IBM LinuxONE

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co platforma IBM LinuxONE może zrobić dla Twojej firmy? 
Zapraszamy do rozmowy: 513 008 501

 

www.goldenore.com

Znacząco niższe TCO
 

Unikatowe rozwiązania Data Privacy
Passports (DPP) – kontrola nad dostępem do
danych firmy przez cały cykl życia informacji.

Funkcja Secure Server Container (SSC) blokuje
dostęp do zaszyfrowanych danych nawet przed

ingerencją administratora.

Wbudowana wirtualizacja w firmware (do 40 partycji
bez dodatkowego oprogramowania).

5 GŁÓWNYCH POWODÓW, DLA KTÓRYCH FIRMY WYBIERAJĄ PLATFORMĘ IBM LINUXONE
 

System przystosowany do certyfikowanego uruchamiania baz
danych oraz zaawansowane funkcje i narzędzie open source.

Do 80% niższe koszty
energii.

 

LINUXONE TO SZYBKI, BEZPIECZNY I ELASTYCZNY DOSTĘP DO DANYCH TWOJEJ FIRMY 

Nowe możliwości kompresji plików on-chip to szybszy
transfer danych i większa przepustowość. 

Do 70% oszczędności na
zakup i utrzymanie

licencji.

Do 85% oszczędności
miejsca w serwerowni dzięki

konsolidacji obciążeń. 

Aleksander Jagodzki
VP Sales Goldenore

Wydajny, komercyjny procesor (5,2 GHz)
z pamięcią nawet do 40 TB.

Niezależne procesory do obsługi I/O.

100%

Dostępność — praktycznie 
bez przestojów (99,999%) 

Mała liczba osób do obsługi (produktywność) / nieskomplikowana obsługa (prostota). 

Przyspieszone procesy biznesowe

 Skalowalność — możliwość obsługi rosnącej
infrastruktury bez liniowego wzrostu kosztów

Wysoki poziom bezpieczeństwa
i pełna kontrola danych  

Certyfikat bezpieczeństwa EAL 5+ 
na fizycznych partycjach.

 Odzyskiwanie awaryjne — RPO, RTO
i klarowna sytuacja systemu. 

Procesory kryptograficzne
szyfrują do 13 GB danych na

sekundę! 


