LENOVO STORAGE S3200
Extrémní výkon i všestrannost
FUNKCE A VÝKON
Lenovo Storage S3200 je funkcemi nabitý vysoce výkonný SAN střední třídy připravený pro provoz náročných aplikací pro libovolné prostředí. Přináší
hybridní konfigurace, real-time tiering a výkon až 100 000 IOPS blízký plně
flashovým diskovým polím (AFA – All Flash Array), a to za zlomek jejich ceny.
Spolu s extrémním výkonem nabízí S3200 také snadno použitelné uživatelské rozhraní, tenký provisioning, virtuální snapshoty, flash vyrovnávací
paměť, virtualizovaná úložiště, rychlou obnovu RAID polí i mnohem více.
Díky kombinaci vysokého výkonu a skvělých funkcí je S3200 ideální volbou
mezi SAN uložišti střední třídy, která podpoří vaše byznysové potřeby.

vše za nízkou cenu. S3200 je navržen pro nonstop provoz
a nabízí 99,999 % dostupnost. Díky tomu, že je vybaven duálním řadičem, redundantními zdroji napájení a hot-swap disky
i větráky, budou vaše data dostupná, kdykoliv je budete potřebovat. S tím, jak poroste vaše společnost a objem zpracovávaných dat, můžete v budoucnu navyšovat úložnou kapacitu.
S3200 poskytne efektivnější využití fyzického prostoru úložiště,
díky čemuž poroste spolu s vaší firmou. Ať jste velká korporace
anebo malá firma, která potřebuje jednoduché, flexibilní a optimalizované SAN střední třídy, Lenovo S3200 je tou správnou
volbou pro pokrytí vašich datových potřeb.

PROČ LENOVO STORAGE S3200
LENOVO

SNADNÁ INTEGRACE
S3200 disponuje flexibilními možnostmi v oblasti síťové konektivity, díky které
je možné ho snadno integrovat do libovolného síťového prostředí. Navíc podporuje také hybridní konektivitu, kdy máte na výběr mezi kombinovanou konektivitou 16 Gbit/s FibreChannel a/nebo 10 Gbit/s iSCSI nebo 12 Gbit/s SAS.
Tato unikátní funkcionalita umožňuje S3200 využívat v jeden okamžik jak FC,
tak i iSCSI rozhraní. Kromě flexibilní nabídky připojení podporuje S3200 až 192
disků a dokáže virtualizovat sdílené datové úložiště napříč různými typy úložišť,
což přináší zlepšené celkového výkonu při čtení a zápisu dat. Tato kombinace
flexibility a virtualizace datového úložiště napříč diskovým polem přináší vysoký
výkon při zachování snadné integrace do vašeho stávajícího prostředí.

Lenovo je předním poskytovatelem x86 systémů pro dato-
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servery, konvergované systémy i systémy s vysokou hustotou,
které poskytují výkon, spolehlivost i bezpečnost na enterprise
úrovni. Lenovo také nabízí kompletní portfolio síťových úložišť,
softwarových nástrojů a řešení, i komplexní služby pokrývajících
všechny vaše potřeby v průběhu celého IT životního cyklu.
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OPTIMALIZOVANÝ PRO BYZNYS
S3200 je unikátním SAN navrženým tak, aby poskytoval přesně to, co potřebujete: vysoký výkon, flexibilní možnosti konfigurace i spolehlivost – to

SPECIFIKACE

BUSINES
FEATURES AND PERFORMANCE

DATOVÉ ROZHRANÍ
ŘADIČ

6/12 Gbit/s SAS nebo 1/10 Gbit/s iSCSI anebo
8/16 Gbit/s
FibreS3200
Channelis a feature-rich, high-performing
The Lenovo
Storage
mid-range SAN ready for demanding workloads for any
Duální řadič

PODPORA RAID

RAID-0, -1, -3, -5, -6, -10 a -50

VĚTRÁKY A NAPÁJECÍ ZDROJE

Plně redundantní a hot-swap

PODPOROVANÉ DRUHY DISKŮ

CACHE PAMĚŤ (na řadič)
POČET LUN

environment. Offering hybrid configurations and real-time tiering,
the S3200 can provide near All-Flash-Array (AFA) performance
and up to 100,000 IOPS, at a fraction of the cost. Along with
2,5" SAS disky: 600 GB, 300 GB při 15 000 ot./min.; 1,2 TB, 900 GB, 600 GB při 10 000 ot./min.
performance,
provides
an easy-to-use GUI,
2,5" NL-SAS disky: 1 TB při 7 200 ot./min.;extreme
2,5" SAS
SSD: 1,6 TB,the
800S3200
GB, 400
GB
Provisioning, Virtual Snapshots, Flash Cache, Virtualised
3,5" NL-SAS disky: 6 TB, 4 TB, 2 TB při 7 Thin
200 ot./min.
Storage, Rapid RAID Rebuild and more. By combining high
6 GB na 1 řadič
performance and incredible features, the S3200 is the perfect
Maximálně 1 024; maximální velikost LUN 128 TB
mid-range SAN to support your business needs.

LOGICKÝCH JEDNOTEK NA SYSTÉM

Maximálně 2 048

SNAPSHOTŮ NA SYSTÉM

Maximálně 254

ROZŠIŘUJÍCÍ JEDNOTKY (max. 3)

E1012: 12× 3,5"; E1024: 24× 2,5"

EASY INTEGRATION

SNAPSHOTY

128 v ceně

The S3200 gives you storage flexibility which can be easily

VOLITELNÉ LICENCE

Hybridní real-time tiering, 512 snapshotů, integrated
1 024 snapshotů
into any network environment. Supporting hybrid

ZÁRUKA

connectivity
options,
you can
choose
3 roky v místě u zákazníka, s odezvou druhý
pracovná den,
9×5 next
working
day between 16 Gbps Fibre

Channel and/or 10 Gbps iSCSI or 12 Gbps SAS. This unique
hybrid connection allows the S3200 to use both FC and iSCSI
Pro více informací o Lenovo Storage S3200 kontaktujte svého obchodního zástupce společnosti Lenovo,
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obchodního partnera společnosti Lenovo anebo navštivte lenovo.com/systems/servers.

POTŘEBUJETE
ÚLOŽIŠTĚ DAT?

Zjistěte více o datových úložištích Lenovo na
lenovo.com/systems/storage.

POTŘEBUJETE
SLUŽBY?

Zjistěte více o službách Lenovo na
lenovo.com/systems/services.

Intel Inside®
Znamená výkonné řešení.
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