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Unidade de fita externa
LTO-5 Ultrium 3000 SAS
HPE StoreEver (EH958B)
Armazenamento em fita

Quais são as novidades?
As unidades de fita HPE StoreEver LTO-8

Ultrium 30750 agora estão disponíveis,

com capacidade para armazenar até 30 TB

(compactados a 2,5:1) por cartucho.

·

Suporte para mídia LTO-7 tipo M.·

Visão geral
As unidades de fita HPE StoreEver LTO Ultrium representam
oito gerações de tecnologia LTO capazes de armazenar até 30
TB [1] por cartucho, com criptografia de dados em hardware e
o HPE StoreOpen com LTFS para facilidade de uso a um
desempenho sem precedentes. A criptografia de hardware de
dados com AES de 256 bits oferece segurança fácil de habilitar
para proteger os dados mais sigilosos e evitar acesso não
autorizado aos cartuchos de fita. O sistema de arquivos de fita
lineares (LTFS) é um formato aberto para armazenar dados
em fita, o que torna as fitas LTO da geração 5 e posteriores
autodescritivas e baseadas em arquivo. Com taxas de
transferência de dados nativas de até 300 MB/s, o Data Rate
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Matching otimiza ainda mais o desempenho controlando a
velocidade do sistema hospedeiro para manter a transmissão
das unidades, o que permite um desempenho de fita mais
rápido.

Recursos
Capacidade e desempenho, recursos de monitoramento,
criptografia de hardware excepcionais e StoreOpen/LTFS
O HPE StoreEver LTO Ultrium Tape Drives oferece até 30 TB[1] de capacidade
compactada em um único cartucho.

O HPE StoreOpen Standalone e o Linear Tape File System (LTFS) permitem que
os clientes armazenem os dados em um formato aberto, tornando a fita
autodescritiva e baseada em arquivos.

Permite que até mesmo a janela mais estreita de backup seja alcançada com
desempenho de alta qualidade.

Oferece um dos mais altos níveis de segurança com criptografia para forte
privacidade dos dados de backup para proteger informações confidenciais e
atender à conformidade com rapidez e menos cartuchos.

Confiável, bem conectado e compatível
O HPE StoreEver LTO Ultrium Tape Drives permite que a unidade de fita ajuste
continuamente a velocidade da unidade, para manter as unidades operando no
melhor desempenho, e reduz inícios/interrupções, o que aumenta
significativamente a confiabilidade das unidades e mídias Hewlett Packard
Enterprise.

Modelos de SAS qualificados para servidores Hewlett Packard Enterprise e não
Hewlett Packard Enterprise, incluindo plataformas populares de fornecedores
como Dell, IBM® e Sun. Consulte a matriz de compatibilidade do StoreEver no
trilho à direita para obter mais informações.

Lista extensa de aplicativos de software de backup e arquivamento suportados
pela Micro Focus, CA, VERITAS, Dell EMC, IBM e muitas outras.

Projeto obtido de unidades de fita HPE LTO anteriores para oferecer backups de
confiança em altos ciclos de serviço.

Solução completa para uso imediato
O HPE StoreEver LTO Ultrium Tape Drives oferece mídia, cabos e guias do
usuário do Hewlett Packard Enterprise LTO.

Para organizações de TI com grandes exigências de retenção de dados em longo
prazo, o recurso de proteção de dados WORM oferece um método simples e
seguro de arquivar registros, permitindo que os clientes cumpram, de maneira
acessível, as mais exigentes regulamentações de conformidade da indústria.
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Especificações técnicas Unidade de fita externa LTO-5 Ultrium 3000 SAS
HPE StoreEver

Product Number (SKU) EH958B

Tecnologia de gravação LTO-5 Ultrium 3000

Capacidade 3 TB compactação 2:1

Interface do host 6 Gb/s SAS

Taxa de transferência 140 MB/s nativos

Capacidade WORM Sim

Recurso de criptografia AES de 256 bits

Form factor 5,25 polegadas meia altura

Dimensões mínimas (L x P x A) 7,7 x 22,3 x 29,5 cm

Peso 4.65 kg
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Para informações técnicas

adicionais, modelos e opções

disponíveis, faça referência ao

QuickSpecs

HPE Pointnext

HPE Pointnext aproveita nossa amplitude e profundidade de especialização
técnica e inovação para ajudar a acelerar a transformação digital. Um portfólio
abrangente, que inclui serviços de consultoria, profissionais e operacionais, foi
projetado para ajudar você a evoluir e crescer hoje e no futuro.

Serviços operacionais

HPE Flexible Capacity é um novo modelo de consumo para gerenciar
capacidade sob demanda, combinando a agilidade e a economia da
nuvem pública com a segurança e o desempenho da TI no local.

·

O HPE Datacenter Care oferece uma solução de suporte operacional
personalizada, construída com base nos principais resultados. Inclui
suporte de hardware e software, uma equipe de especialistas para ajudar a
personalizar os resultados e compartilhar as práticas recomendadas, bem
como blocos de construção opcionais para atender a necessidades
específicas de TI e dos negócios.

·

O HPE Proactive Care é um conjunto integrado de suporte de hardware
e software que contém uma experiência aprimorada de chamada com
gerenciamento de caso do início ao fim para ajudar a solucionar incidentes
rapidamente e manter a TI confiável e estável.

·

O HPE Foundation Care ajuda quando existe um problema de hardware
ou software, pois oferece vários níveis de resposta conforme os requisitos
de TI e dos negócios.

·

Os Serviços Profissionais ajudam a integrar a nova solução com
gerenciamento de projetos, instalação e inicialização, serviços de
deslocamento e muito mais. Ajudamos a atenuar o risco para os negócios de
modo que não haja interrupção durante a integração da nova tecnologia ao
ambiente de TI preexistente.

Os Serviços de Consultoria abrangem projeto, estratégia, roteiro e outros
serviços para ajudar a possibilitar a jornada de transformação digital,
sintonizada com as necessidades de TI e dos negócios. Os Serviços de
Consultoria ajudam os clientes na sua jornada para TI híbrida, Big Data e
Intelligent Edge.

[1] com LTO-8 e compactação a 2,5:1
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