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Dell EMC PowerStore
Zaprojektowany dla ery danych

 

NAJWAŻNIEJSZE CECHY
• Nowa, zorientowana na dane, 

inteligentna i elastyczna architektura 
stworzona dla efektywnego przetwarzania 
danych, upraszczająca operacje IT.

• Funkcja AppsON pozwalająca na 
uruchamianie zwirtualizowanego obciążenia 
bezpośrednio na macierzy.

• Uzupełnienie i rozszerzenie istniejącej 
architektury - w tym środowiska VMware

Dane w centrum uwagi
• Dowolne obciążenie – zunifikowana 

architektura dla danych fizycznych, 
wirtualnych, plikowych, aplikacji i baz 
danych 

• Wydajność bez kompromisów –  
zastosowane pamięci NVMe1 są do 7 
razy bardziej wydajne2 a czas odpowiedzi 
jest do 3 razy niższy3 niż w przypadku 
tradycyjnych macierzy all flash 

• Skalowanie – niezależne zwiększanie 
wydajności i pojemności 

• Duża efektywność – funkcja redukcji 
danych

Inteligencja
• Programowalna infrastruktura – 

automatyzacja pracy 
• Autonomia – wbudowane algorytmy 

uczenia maszynowego 
• Proaktywna analityka – inteligentny 

monitoring 

Dostosowanie
• Elastyczna architektura – 

oprogramowanie oparte na kontenerach 
umożliwia szybkie dostarczanie nowych 
funkcjonalności

• Elastyczne wdrożenia – łatwa 
modernizacja każdego element systemu

• Elastyczne użycie – możliwość wyboru, 
przewidywalność i ochrona inwestycji 
dzięki modelowi pay-per-use   
i aktualizacjom data-in-place

Poznaj infrastrukturę, która samodzielnie sprosta wszystkim 
wymaganiom dotyczącym pracy z dużymi zbiorami. Wyeliminuj 
różne architektury stwarzające ryzyko tworzenia niezależnie 
zarządzanych silosów IT. 

Poznaj Dell EMC PowerStore - nowatorskie podejście do 
architektury pamięci masowej, dzięki któremu obsługa danych 
niezbędnych działom biznesowym jest prosta i elastyczna

Pojemność każdego modułu PowerStore może wzrosnąć 
do prawie 1PB. Możliwość łączenia modułów w klastry, 
aby zwiększać wydajność i pojemność.

Nawet czterokrotna redukcja objętości danych, bez 
wpływu na wydajność.

Większa automatyzacja obsługi i szybsze uruchamianie 
nowych aplikacji.

Wgląd w infrastrukturę: oprogramowanie do 
monitorowania i analizy pamięci masowej CloudIQ: 
zdolność uczenia maszynowego + wiedza pochodzenia 
ludzkiego w celu analizy wydajności i pojemności 
w czasie rzeczywistym oraz śledzenia historii 
w jednym widoku infrastruktury Dell EMC.  

Architektura oparta na kontenerach - pozwala na 
przenoszenie funkcji, standaryzację i skrócenie czasu 
wprowadzenia nowych możliwości.

Funkcja AppsOn – pierwsze rozwiązanie w branży pozwalające 
wdrażać aplikacje bezpośrednio na macierzy, aby osiągnąć jeszcze 
większą elastyczność

PowerStore jest objęty programem Dell EMC Future Proof 
nowe opcje rozbudowy sprzętu – Anytime Upgrades - klienci 
korzystający z PowerStore mogą w każdej chwili zwiększać 
wydajność i pojemność platformy po 180 dniach.
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