Resumo da solução

Garantia HPE Get 6-Nines
99,9999% de disponibilidade de dados

Chega de interrupções.
HPE 3PAR e HPE Nimble Storage
oferecem plataformas comprovadas
e altamente disponíveis.

Os negócios precisam de acesso ininterrupto aos dados e a TI
precisa de vida sem incertezas e interrupções. HPE 3PAR e HPE
Nimble Storage oferecem ambos para todas as plataformas.

Chega de estresse e ansiedade.
A HPE possui o único portfólio de array
em flash enterprise com 99,9999% de
disponibilidade garantida.1
Chega de concessões.
Nunca mais sacrifique capacidade
e desempenho em troca de
disponibilidade.

Chegou a hora de
obter 99,9999% de
disponibilidade para
todos os aplicativos
de missão crítica.

Elimine o inesperado
A disponibilidade dos aplicativos é mais
importante hoje do que nunca. A perda
de acesso aos dados gera perda de
tempo e dinheiro. Você precisa de um
armazenamento altamente disponível que
garantirá a disponibilidade para os aplicativos
de missão crítica. Você precisa de um
armazenamento que elimine o inesperado.
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Baseado na análise da HPE de informações
públicas de portfólios envolvendo marcas
de preços intermediários e de ponta da IDC.

Os fornecedores de armazenamento
geralmente promovem que são “projetados
para alta disponibilidade”. Isso não é suficiente,
como fica evidente com a ansiedade
e a interrupção causadas pelo tempo de
inatividade não planejada. Se o fornecedor
confia em seus produtos, a alta disponibilidade
deve estar garantida.

Armazenamento feito para
o data center moderno
A transição de sistemas de armazenamento
tradicionais e complicados para uma arquitetura
de armazenamento moderna projetada
para os ambientes e aplicativos de missão
crítica da atualidade é muito importante.
Com a HPE, você não precisa sacrificar a alta
disponibilidade e a resiliência de camada 1
para alcançar a agilidade e a eficiência exigidas
pelo data center moderno. Prevenir tempo
de inatividade, proteger e reter dados é ainda
mais essencial à medida que as empresas
aumentam sua confiança em uma quantidade
cada vez maior de aplicativos. As plataformas
de armazenamento otimizadas para flash da
HPE oferecem disponibilidade de ponta a ponta
e proteção para maximizar a disponibilidade.
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A garantia HPE Get 6-Nines
É hora de dizer adeus à ansiedade
e à interrupção dos tempos de inatividade
inesperada. Agora, você pode ficar tranquilo
com a garantia de 99,9999% da HPE
de disponibilidade entre as plataformas
HPE 3PAR e HPE Nimble Storage.
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Baseado na análise da HPE de informações
públicas de portfólios envolvendo marcas
de preços intermediários e de ponta da IDC.
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Consulte a documentação específica sobre HPE
Nimble Storage e HPE 3PAR para obter detalhes.

A HPE oferece a garantia de que você precisa
com o único portfólio de arrays em flash
enterprise com 99,9999% de disponibilidade
garantida.2 Caso você tenha menos de
99,9999% de disponibilidade — seguindo os
termos simples dos programas HPE 3PAR e
HPE Nimble Storage — a HPE trabalhará com
você para resolver o problema e fornecerá
meses adicionais de suporte sem custos com
a Garantia HPE Get 6-Nines.3

A tecnologia da HPE é a chave

Compartilhe agora

HPE 3PAR e HPE Nimble Storage oferecem
resiliência garantida por meio de tecnologia que
excede os requisitos críticos de armazenamento
de camada 1 dos ambientes mais exigentes.
Essa tecnologia se estende entre as plataformas
e ajuda você a proteger o acesso aos dados
e eliminar as causas de tempo de inatividade
não planejada.

Arquitetura tolerante a falhas
HPE 3PAR e HPE Nimble Storage eliminam
todos os pontos únicos de falha por meio
de caminhos de energia e componentes
redundantes.
Minimize os impactos sobre o desempenho
HPE 3PAR e HPE Nimble Storage eliminam
os impactos sobre o desempenho causados
pela interrupção de um nó ao garantir que
os aplicativos de missão crítica não sofram
com degradação de desempenho que
leva frequentemente a falhas ou outros
comportamentos inesperados.
Atualizações de hardware e software
sem interrupções
As arquiteturas de HPE 3PAR e HPE
Nimble Storage permitem atualizações
sem interrupções.
Proteção contra corrupções silenciosas
HPE 3PAR e HPE Nimble Storage implantam
somas de verificação para garantir a integridade
dos dados de ponta a ponta.

Saiba mais em
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