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Switch SAN HPE 8/24
Rede de armazenamento

Quais são as novidades?
Conformidade com a diretiva de Restrição

de Substâncias Nocivas (RoHS2),

requisitos RoHS de 2016.

·

Visão geral
O switch SAN FC 8Gb HPE 8/24 atende às necessidades das
PMEs e das grandes empresas, funcionando como um switch
de núcleo independente ou como switch de borda de baixo
custo em grandes redes de armazenamento com camadas de
núcleo para borda. Os switches SAN FC 8/24 oferecem
proteção de investimento sem precedentes. Portas com
detecção automática que oferecem suporte para
compatibilidade com versões anteriores, com dispositivos de 1,
2, 4 e 8 Gbit/s reduz significativamente a complexidade de
implantação e os custos, enquanto oferece compatibilidade
com dispositivos instalados. As organizações que não exigem
interfaces de 8 Gbit/s podem popular os novos switches com
SFPs de 4 Gbit/s, enquanto preservam a capacidade de
atualizar facilmente para SFPs de 8 Gbit/s no futuro. O Switch
SAN 8/24 com 24 portas ativadas pode ser implantado como
um switch de malha completa ou no modo Gateway de acesso,
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o que oferece conectividade em qualquer SAN. O modo
Gateway de acesso utiliza padrões de switch NPIV para
apresentar conexões Fibre Channel como dispositivos lógicos
em malhas SAN.

Recursos
Alto desempenho
Inclui suporte simultâneo a velocidade de cabo para todas as portas, oferecendo
um sistema de alto desempenho com banda agregada de até 384 Gbit/s full
duplex.

Proporciona o mais alto desempenho disponível, com uma completa proteção de
investimento futuro e passado.

Simplifica o gerenciamento SAN, acabando com a necessidade de mapear as
necessidades de desempenho de aplicativos a velocidades de porta.

Alta escalabilidade
FC 8Gb acessível, além de vir com 16 portas ativas e suportar escalabilidade
"pague conforme cresce", com até 24 portas habilitadas.

Proporciona conectividade perfeita do servidor a ambientes de malha de vários
fornecedores, e permite que uma grande quantidade de servidores se conectem
a uma malha SAN sem aumentar a contagem de domínio de switches.

Permite que até oito portas (a velocidades de 2, 4 ou 8 Gbit/s) entre um par de
switches sejam combinadas para formar um único ISL lógico com velocidade de
até 64 Gbit/s (128 Gbit/s full duplex) para utilização de banda e balanceamento
de carga ideais

TCO aprimorado
Otimiza o desempenho e o balanceamento da carga em toda a malha, roteando
automaticamente os dados para todos os caminhos disponíveis na malha

Remova/evite gargalos em ambientes de servidores virtualizados de alta
densidade.

Serviços de malha avançados para otimizar o desempenho da SAN e a utilização
de recursos.

Proteção do Investimento
Oferece baixa latência, eficiência energética e alta disponibilidade,
proporcionando uma plataforma altamente escalonável e flexível para serviços
de malha avançados.
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Especificações técnicas Switch SAN HPE 8/24

Velocidade da porta Fibre Channel de 8 Gb/s

Número de portas (16 - 24) Fibre Channel
Intervalo

Largura de banda de switch agregada 384 Gb/s
Máximo

Recurso de criptografia Não

Protocolo suportado Fibre Channel

Características disponíveis Carregamento de código com permutação automática. Portas sob demanda sem tempo de inatividade

Form factor 1 U

Caracteristicas de gestão SAN Network Advisor série B. Integração com Storage Essentials

BladeSystem suportado Não

Capacidade de atualização Padrão 16 portas
Upgrades para 8 portas sob demanda, upgrade de básico para Power Pack+

Modelos disponíveis Full Fabric

Tecnologia do tipo de suporte SFPs 4 Gb e 8 Gb série B

Software (necessário) Advanced Fabric OS, Advanced Zoning, Web Tools

Software (opcional) Software Power Pack+, atualização de portas, SAN Network Advisor Professional+ e Enterprise

Dimensões mínimas (L x P x A) 19,05 x 40,64 x 55,88 cm

Peso 6,89 kg

Garantia - ano(s) (peças/mão de obra/atendimento no local) 1/1/1
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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.
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