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Armazenamento HPE
MSA 2050 SAN
Sistemas de armazenamento em disco

Quais são as novidades?
Apresentamos novas opções de unidade,

incluindo novos SSDs de leitura intensa e

novos pacotes de HD.

·

Quatro novos SSDs de leitura intensiva

para armazenamento em flash acessível;

SSDs SFF e LFF de 960 GB e 1,92 TB SAS

RI.

·

Novos pacotes de HD que incluem seis

unidades individuais MidLine de 7,2 K ou

seis unidades de disco rígido individuais

SAS de 10 K ou 15 K.

·

Novo HDD LFF de 14 TB e pacote com 6

unidades.
·

Visão geral
Procurando um armazenamento compartilhado acessível e de
alto desempenho? O armazenamento HPE MSA 2050 SAN é
um sistema pronto para flash projetado para aceleração de
aplicativos acessível ideal para implantações em escritórios
pequenos e remotos. Não deixe o baixo custo enganar você;
ele oferece a você a combinação de simplicidade, flexibilidade
para crescer agora e recursos avançados que você não pode
esperar de um array com preço de entrada. Comece aos
poucos e dimensione conforme necessário, com qualquer
combinação de unidades de disco rígido (HDD) baseadas em
SAS intermediárias de menor custo, empresariais de alto
desempenho ou ou unidades de estado sólido (SSDs). O
armazenamento HPE MSA 2050 SAN tem sido a plataforma
Fibre Channel (FC) de armazenamento de entrada líder do
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setor pelos últimos oito anos, com quase 500.000 sistemas
vendidos em todo o mundo[1]. Oferece 2x mais desempenho
[2] do que a geração anterior pelo mesmo preço, oferecendo
mais de 200.000 IOPS. Trata-se de armazenamento
extremamente simples e acessível pronto para flash, a fim de
ajudar você a obter o maior desempenho pelo menor custo.

Recursos
Acelera os aplicativos, com bom custo-benefício
O armazenamento HPE MSA 1050 SAN opera a 200.000 IOPS, fornecendo
aceleração de aplicativo a preço acessível para pequenas e médias empresas
locais e remotas.

O modelo básico flexível oferece 2X mais desempenho do que o armazenamento
HPE MSA 2040 SAN da geração anterior pelo mesmo preço.

Serviços de dados avançados que não exigem experiência
O armazenamento HPE MSA 1050 SAN é fácil de instalar, usar, manter, sem
precisar de experiência anterior em armazenamento.

Camadas automatizadas respondem dinamicamente às mudanças de carga de
trabalho, para você não ter que fazer isso.

Mantenha sua empresa funcionando, com recursos de proteção de
dados expandida
O armazenamento HPE MSA 1050 SAN oferece tecnologia atualizada de
instantâneo virtualizado e realiza proteção de dados e recuperação instantânea
num piscar de olhos.

Replicação remota com iSCSI e Fibre Channel (FC) oferece suporte a uma
solução de recuperação de desastres com preço acessível.

SSDs e HDDs criptografadas para matrizes de flash híbridas com proteção de
dados.

Cresça com flexibilidade, agora e no futuro
O armazenamento HPE MSA 2050 SAN suporta atualizações sem
movimentação de dados protegendo os investimentos em unidade e reduzindo
migrações de dados.

Comece pequeno e dimensione conforme necessário, com qualquer combinação
de unidades de disco rígido SSD, SAS intermediárias ou empresariais.
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Especificações técnicas Armazenamento HPE MSA 2050 SAN

Capacidade 614 TB SFF ou 1344 TB LFF, capacidade bruta máxima dependendo do modelo

Descrição da unidade Máximo de 192 SFF ou 96 LFF, incluindo a expansão, dependendo do modelo

Interface do host Fibre Channel de 16 Gb/8 Gb com (8) portas por sistema, iSCSI de 1 GbE/10 GbE com (8) portas por
sistema ou  SAS de 12Gb com (8) portas por sistema são suportados

Controlador de armazenamento (2) controladoras HPE MSA 2050 SAN ou (2) controladoras HPE MSA 2050 SAS, com suporte,
dependendo do modelo

Opções de expansão de armazenamento Compartimento de disco HPE MSA 2050 LFF ou compartimento de disco HPE MSA 2050 SFF ou
compartimento de disco HPE MSA 2050 SAN de alimentação de CC de classe de operadora SFF

Suporte de cluster Windows, Linux, HP-UX

Suporte de cópia de segurança SAN Sim

Suporte para Systems Insight Manager Sim

Sistemas operacionais compatíveis Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2012, HP-
UX, Red Hat Linux, SuSE SLES Linux, VMware ESXi, OVMS. Informações detalhadas estão disponíveis em:
http://www.hpe.com/storage/spock

Form factor 2 U

Dimensões mínimas (L x P x A) 8,9 x 49,5 x 44,7 cm

Peso 18,4 kg

Garantia Garantia limitada de três anos, para entrega no próximo dia útil para troca de peças. Para mais
informações sobre garantia, acesse http://www.hpe.com/storage/warranty.
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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] Fonte: IDC WW Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, 4T16, com base nas receitas dos

fornecedores.

[2] Desempenho com base na comparação do armazenamento HPE MSA 2040 SAN com os sistemas de

armazenamento HPE MSA 2050 SAN usando armazenamento 16 Gb Fibre Channel 'Virtual', SSDs de uso

misto, RAID 1, 8K de leituras e gravações aleatórias. IOPS: Leituras aleatórias do MSA 2050 220.600 Leituras

aleatórias do MSA 2040 96.000 Melhoria: 2,3x Gravações aleatórias do MSA 2050 102.800 Gravações

aleatórias do MSA 2040 Melhoria: 2,5 x
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