Resumo da solução

HPE Cloud Volumes
Um serviço de armazenamento multicloud
corporativo para AWS e Azure
A simplicidade da
nuvem com a confiança
do nível empresarial

Benefícios
• Nível empresarial
• Fácil mobilidade de dados
• Visibilidade global com análise preditiva
Disponibilidade
Disponível de forma geral nos EUA
Preço inicial de
$0,10 por GB por mês
Recursos disponíveis

Você está pronto para transferir seus
aplicativos empresariais para a nuvem?
O HPE Cloud Volumes vai levá-los até
lá mais rápido. Ele é um serviço de
armazenamento em nuvem corporativo
para executar aplicativos em Amazon Web
Services e Azure entregando recursos
corporativos, confiabilidade e segurança
com a liberdade de usar qualquer nuvem
de sua preferência.

Suporte a Amazon Web
Services

Sim

Suporte® a Microsoft Azure

Sim

Suporte a multicloud

Sim

Capturas de tela instantâneas

Sim

Clones instantâneos

Sim

Criptografia de volume
em 256 bits

Sim

Visibilidade e geração de
relatórios da nuvem

Sim

Nível empresarial
O HPE Cloud Volumes entrega
confiabilidade de segurança de nível
empresarial com recursos de proteção de
dados e gerenciamento de cópia de dados
necessários para aplicativos corporativos:

Replicação entre o data center
e a nuvem

Sim

• Com o máximo de disponibilidade de
armazenamento comprovados

API REST

Sim

Interface de linha de comando

Sim

• Milhões de vezes mais durável do que
o armazenamento em bloco nativo de
nuvens
• Criptografia AES de 256 bits
• Capturas de tela instantâneas para rápido
backup e recuperação
• Clones instantâneos sem cópias para
Dev/Test, análise e cloud bursting

Seus dados, onde você precisar deles
São seus dados, e você deve ter o controle
de onde eles estão. O HPE Cloud Volumes
oferece mobilidade de dados e elimina
a dependência da nuvem. Você pode
facilmente mover os dados entre a nuvem
pública e seu próprio data center. Em
combinação com nossos arrays em flash
prontos para a nuvem, você pode criar
seu próprio data center multicloud com a
capacidade de rapidamente trazer dados
para a nuvem ou movê-los para outro
provedor ou de volta para a sua empresa
sem nenhuma cobrança excessiva de
transferência de dados.
Veja tudo – dentro da nuvem e do seu
data center
Obtenha visibilidade global com a
capacidade de ver através de nuvens
e seu data center, não importa onde
seus dados estejam. A análise preditiva
HPE InfoSight antecipa e evita problemas
em toda a pilha e fornece insights para
ajudá-lo a otimizar a alocação de dados
e o uso de recursos para descobrir
oportunidades para economias.
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Figura 1. Provisionamento de armazenamento simples com base na web

Armazenamento
multicloud sem esforço
Em apenas três passos
1. Faça o login no HPE Cloud Volumes.
2. Escolha o GB e o IOPS que você precisa.
3. Selecione as instâncias de AWS e/ou
Azure para usar.
E nada mais. Então, basta relaxar e aproveitar
o armazenamento multicloud de nível
empresarial sem sacrifícios.

Oferecemos cobertura a você
Usar a nuvem não deveria significar
garimpar em milhares de posts de fóruns
ou ver suas perguntas desaparecerem
no abismo e ficarem sem resposta. Com
o HPE Cloud Volumes, um serviço de
armazenamento em nuvem de nível
empresarial, você tem suporte corporativo
24 horas por dia, 7 dias por semana, com
respaldo de engenheiros de nível 3 do
HPE Nimble Storage que já nos renderam
as mais altas pontuações de satisfação dos
clientes do setor de armazenamento. Vá em
frente, pegue o telefone. Estamos sempre
aqui para ajudar.

Saiba mais em

hpe.com/br/pt/storage/
cloud-volumes

Inscreva-se aqui para receber
atualizações
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