Nadupané úložiště pro vaše klíčové aplikace a informace.
Využijte výkon a vlastnosti diskového pole EMC VNXe na maximum!

Velká kapacita (9TB), velký výkon a
vysoká spolehlivost.
To vše za nízkou cenu - pouze do konce
září!
Určeno pro menší a středně velké organizace, které konsolidují a
virtualizují své systémy.
Proč právě EMC VNXe?
Univerzální úložiště, které konsoliduje souborová i
aplikační data do jednoho systému
Snadná instalace
Sada jednoduchých průvodců, pomocí kterých zprovozníte
úložiště pro požadovanou aplikaci jako MS Exchange, MS
Hyper-V, VMware, File Share během několika
jednoduchých kroků
Jednoduchá správa
Pokročilá funkce jako deduplikace a komprese souborů,
thin provisioning či lokální replikace
Integrace s virtualizační platformou VMware vSphere a
Microsoft Hyper-V

Cena Kč 199 990,- (bez daně), včetně 3-leté podpory.
Nabídka platná pouze do 27.9.2012.
Kontaktujte nás

Deduplikujte nejen svá data, ale i
náklady!
40 TB za cenu 3,5 TB - jen do konce září!*
Deduplikační úložiště Data Domain DD160
Diskové deduplikační úložiště určené zejména pro
nasazení v zálohovacích aplikacích, kde je požadována
vysoká propustnost a zaručená konzistence uložených dat
Snižuje náklady na backup prostředí a redukuje objem
zálohovaných dat v poměru ke zdrojovým až 30 : 1
Podpora protokolů CIFS a NFS, volitelně OST protokolu
Využívá algoritmus in-line deduplikace s proměnnou
délkou bloku, což umožňuje dosahovat rekordních úspor
kapacity
Rozšiřitelný o volitelnou funkci Retention Lock
Vzdálená správa přes web rozhraní nebo příkazovou řádku

Cena Kč 145 900,- (bez daně), včetně 1-leté podpory.
Nabídka platná pouze do 27.9.2012.
*Deduplikační poměr záv isí na charakteru dat a způsobu zálohov ání. Zde uv edený
deduplikační poměr v y chází z měření záloh ty pického prostředí s databázemi,
souborov ými sy stémy , emaily , atd.. Skutečný poměr zjistíte nezáv azným v y zkoušením.

Přesvědčte se na vlastní kůži!

Více informací o těchto
atraktivních a v tuto chvíli
zvýhodněných produktech vám
podá:
Branislav Bukva
tel: +420 776 555 216
branislav.bukva@emc.com

Jindřich Slunéčko
IT Assistance s.r.o. tel:
+420 603 264 159
slunecko@itassistance.cz

Vyzkoušejte si Data Domain 160 ZDARMA na svých datech!
Nabízíme vám zápůjčku zařízení zdarma na 2 týdny včetně
odborné pomoci.
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