Em marcha com

Hitachi Virtual
Storage Platforms
Armazenamento midrange de estilo empresarial.
As melhores capacidades de sua classe para empresas de todos os portes
Capacidades avançadas para todos os tamanhos de empresa, criadas pelo líder em desenho de armazenamento

3

Razões para escolher VSP
Os sistemas de armazenamento de alcance médio da família VSP criam as bases
para uma infraestrutura definida pelo software e possibilitam a agilidade para
responder rapidamente às exigências mutáveis.

#1

Mais
rendimento.
• Operações de entrada/saída por segundo
(IOPS, Input/Output Operations Per Second)
de 1,4 milhões otimizadas por meio de Flash.
• Tempo de resposta inferior a milissegundo.
• Flash ativo automatizado.

#2

Mais
Eficiência.

• Virtualização de armazenamento externo.
• Tarefas automáticas de gerenciamento
comuns.
• Migração de dados sem interrupção.

#3

Mais

Confiabilidade

• Alta disponibilidade ativo-ativo.
• Disponibilidade de dados 100% assegurada.
• Suporte e serviço globais.

Hitachi: a base para os
sistemas de armazenamento
de tecnologia avançada
• Sistemas de armazenamento de tecnologia avançada classificados no Nº 1.
• Compatíveis com a maioria das matrizes de terceiros.
• Mais de 26.000 sistemas de virtualização enviados.

Com VSP, você pode
realizar as seguintes ações:
• Executar seus aplicativos com o máximo rendimento.
• Simplificar e aumentar a eficiência geral.
• Eliminar os riscos para alcançar o sucesso.

Sistemas da família da Hitachi Virtual Storage Platform (VSP) de alcance médio
A Hitachi Virtual Storage Platform (VSP) oferece o melhor rendimento de sua classe, uma maior eficiência de TI,
menor risco e uma complexidade muito menor, independentemente dos desafios futuros de sua empresa.
Para obter mais informações, acesse http://www.hds.com
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