Armazenamento HPE 3PAR StoreServ
Flexível para se adaptar com facilidade a qualquer ambiente. Potente para
aguentar qualquer coisa. Resiliente para proteção de dados de ponta a ponta.
Esteja pronto para tudo com o armazenamento all-flash de Camada 1, expansível para empresas de médio a grande porte e provedores de
serviços para provisionamento instantâneo de aplicativos e altos níveis de serviço.

Preditivo

Pronto para a nuvem

Atemporal

IA para o data center para prever
e evitar problemas na pilha de
infraestrutura

Escala onipresente com mobilidade de
dados entre o local físico e a nuvem
pública

Flexibilidade para ir a qualquer lugar
com plataformas preparadas para o
futuro, com disponibilidade garantida

"Nenhum concorrente da HPE
tem as capacidades preditivas do
InfoSight. O InfoSight para 3PAR
terá grande impacto em nossos
negócios e no deles."

O HPE 3PAR e o HPE Cloud
Bank Storage "estão nos
permitindo fazer a portabilidade
de dados diretamente para a
nuvem".

"Queríamos ter certeza de que
conseguiríamos escalar tanto a
nuvem privada quando a nuvem
pública, especialmente durante
períodos especiais importantes,
como a Black Friday e a Cyber
Monday."

– Morten Nyhuus-Eriksen, líder global de
armazenamento e backup, Basefarm

– Eugene DePrez, diretor de arquitetura e
engenharia, Fox Entertainment Group

– Roger Mitchell, diretor de plataforma e produto,
YOOX Net-A-Porter Group

"91% das empresas entrevistadas estão inclinadas a
recomendar o Armazenamento HPE 3PAR StoreServ."1

91%

Armazenamento flexível
Adapta-se com facilidade a qualquer necessidade ou ambiente
Encaixa-se perfeitamente em seu ambiente
Integrações profundas de ecossistemas

"Implantamos cargas de trabalho mistas sem
gastar tempo com planejamento."
– Ryan Burgess, gerente de banco1

Ampla orquestração

"Fácil de usar, com funcionalidade profunda"
– Jeff Hainsworth, administrador de banco de dados na área de
manufatura1

Amplo suporte a sistemas abertos

"Rodamos tudo com o Armazenamento
HPE 3PAR"

100%

– Brian Griffith, gerente de TI de universidade1

Principais SOs, switches e HBAs

Gerencie aplicativos ou locatários individualmente

"Sistema de armazenamento flexível e rápido"
– Zia Ahmed, Gerente de TI na área de manufatura1
Consolidação segura

Desempenho garantido

Armazenamento poderoso
Aguenta qualquer coisa que você colocar lá
Forneça escala em todas as diferentes dimensões de armazenamento, incluindo:

Mais de 3,5 milhões

20+ PBs

80 GB/s

IOPS

160

capacidade utilizável

largura de banda

portas de host

97%

99%

das empresas pesquisadas classificam
a capacidade de escala do HPE 3PAR
como valiosa1

das empresas pesquisadas
classificam o alto desempenho do
HPE 3PAR como valioso1

Oferece desempenho consistente e previsível, aconteça o que acontecer

"Armazenamento muito forte e
potente, com ótimo desempenho
para cargas de trabalho mistas."

"Sistema de armazenamento sem
complicações."
– Aleksandr Nash, gerente de TI na área de
dispositivos médicos1

– Ernesto Bonhoure, diretor de tecnologia de
hospital1

Resiliente
Proteção dos dados de ponta a ponta
Atenda às demandas de missão crítica de Camada 1 com armazenamento sempre ativo

"Provavelmente a arquitetura
mais resiliente do mercado de
armazenamento."
– Arquiteto de TI na área de hardware de
computador de empresa de médio porte1

"100% de disponibilidade ao
longo de cinco anos em três
arrays representando
confiabilidade sem precedentes."

"Excelente. Sistema de
armazenamento com operação à
prova de falhas."

– Ryan Burgess, gerente de banco1

– Nikolay Bliznyuk, Administrador de TI1

Forneça armazenamento federado e quebre o intervalo de backup
HPE 3PAR

HPE 3PAR
Replicação
integrada

98%

das empresas pesquisadas classificam
a alta estabilidade do HPE 3PAR como
valiosa1

HPE StoreOnce
Proteção de dados
integrada

96%

das empresas pesquisadas classificam
a replicação integrada do HPE 3PAR
como valiosa1

89%

das empresas pesquisadas classificam
a proteção de dados integrada do HPE
3PAR como valiosa1

O HPE 3PAR situa-se em uma classe própria
"Ele é mais potente que o
armazenamento Dell EMC."
– Erlangga Suherman, gerente de projetos de TI na
área de seguros1

1

"É a melhor solução de
armazenamento."

"É o melhor armazenamento que
conheço, sendo que estou há
muitos anos na área de TI."

– Raul Rincon, gerente de TI de hospital1

– Diretor sênior de TI de universidade1

Pesquisa da TechValidate

Saiba mais em

hpe.com/storage/3par
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