
Quais os Benefícios 
do All-Flash na sua

infraestrutura?

ZMS

tecnologia.com



Introdução

As soluções All-Flash estão cada vez mais acessíveis, 
proporcionando maior performance e um retorno 
garantido nos investimentos do data center. Elas 
são essenciais nos dias de hoje, com cada vez mais 
demandas, as soluções All-Flash são necessárias 
para as empresas suprirem os propósitos atuais e 
futuros de armazenamento.



Mas o que é All-Flash?

São sistemas de armazenamento baseados apenas em 
memória Flash de estado sólido. Comparado aos discos
rígidos convencionais (HDD – Hard Disk Drive), 
chamados de HD ou apenas de Disco Rígido, onde os 
dados são gravados nas mídias magnéticas, essa nova 
tecnologia permite que seja feito diretamente em módulos
de memória flash, tornando a gravação e a leitura por 
informações até 4 vezes mais rápida do que os HDs. 
O armazenamento em flash tem maior densidade do que
os HDs e ele é menos propenso a falhas, uma vez que 
não possui peças mecânicas.

O armazenamento Flash é popularmente conhecido 
através de dispositívos SSD (Solid State Drive) onde vem 
tomando o lugar dos antigos HDDs tradicionais, de 
computadores a celulares, até infraestruturas 
grandes de TI. 

 



Quais os benefícios?

Além de ser até 4 vezes mais rápido e ser menos 
propenso a falhas, pois não utilizam peças mecânicas,
a redução dos gastos de armazenamento é grande 
quando se investe em uma solução all-flash, mesmo 
sendo ligeiramente mais caro na relação dólar por
gigabyte. Esse tipo de tecnologia ocupa menos espaço
físico e permite crescimento exponencial das 
instalações e custos menores. 

Todos os custos com armazenamento podem diminuir 
com all-flash: energia, resfriamento, espaço físico e 
outras demandas. Os sistemas de armazenamento Flash
da IBM foram feitos para acelerar sua infraestrutura. A 
latência extremamente baixa, a efetividade em custo, a 
eficiência operacional e a confiabilidade são desenvolvidas 
em todos os produtos. A resiliência, o desempenho e a 
compactação são garantidos e a IBM oferece suporte e 
manutenção estendidos.

Fale com um dos nossos especialistas, 
eles vão indicar a melhor opção.



A família Storwize da IBM, Oferece desempenho, a
funcionalidade e a redução de custo exigidos para 
para diferentes cargas de trabalho.

As soluções de armazenamento IBM são acessíveis e 
endereçam demandas de negócios de forma simples, 
com uma ampla gama de recursos de nível corporativo 
que podem evoluir facilmente, à medida que seus 
negócios crescem. 

Família IBM Storwize
rapidez e inteligência 

para seu negócio.



SOBRE A
LUME TECNOLOGIA

A Lume tecnologia está há mais de 30 anos no mercado oferecendo as melhores
soluções de TI para atender as necessidades de negócios de seus clientes,
contribuindo com a sua evolução e sucesso.

COMO FAZEMOS?

• Imersão no negócio do cliente e identificação da necessidade
• Plano de recomendações alinhado à gestão da empresa
• Plano de ação com base nas expectativas do cliente
• Implementação

Quer economizar recursos para investimentos essenciais
 que viabilizem a expansão dos negócios?

ENDEREÇO

Endereço: Rua João Zaitter, 702
Pinhais, PR

CEP : 83324-210

CONTATO

Telefone : +55 41 3204.7149
Email: atendimento@lumetecnologia

CONVERSE COM NOSSOS ESPECIALISTAS

https://www.lumetecnologia.com/fale-com-a-lume
https://www.facebook.com/lumetecnologiabr/
https://www.linkedin.com/company/lumetecnologia
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