Especificações técnicas

Sistemas HPE StoreOnce
Especificações técnicas do HPE StoreOnce

Os sistemas HPE StoreOnce com StoreOnce Catalyst são a única solução de desduplicação
federada baseada em disco que fornece backup e recuperação, desde os menores locais
remotos até as maiores empresas. O crescimento dos dados está resultando em maiores
tempos de backup, SLAs não atendidos e mais recursos de gerenciamento? Os sistemas
HPE StoreOnce com StoreOnce Catalyst oferecem uma arquitetura de backup única de alto
desempenho que abrange toda a empresa.
Você pode reduzir a quantidade de dados de backup que precisa armazenar em 95%1 e escolher
entre dispositivos dedicados poderosos para data centers e escritórios maiores, ou dispositivos
virtuais flexíveis para escritórios menores e remotos. As melhores velocidades de backup e
restauração do setor, para que você possa atender às janelas de backup cada vez menores e aos
SLAs de recuperação. Além disso, com a tecnologia exclusiva de desduplicação federada do HPE
StoreOnce, você pode fazer a desduplicação no local em que preferir e controlar a movimentação
dos dados desduplicados em toda a empresa usando seu aplicativo de backup.
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 rograma de garantia Get Protected.
P
hpe.com/storage/getprotected

Integrando-se perfeitamente aos seus aplicativos atuais de backup e de negócios, os sistemas
HPE StoreOnce fornecem integração flexível para SAN, Ethernet e ambientes virtualizados,
reduzindo custos, riscos e complexidade.
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Principais recursos e benefícios
Arquitetura de expansão horizontal líder do setor, de escritórios pequenos e remotos a
data centers corporativos
• A arquitetura de expansão horizontal permite que você pague conforme cresce. Escolha
pontos de capacidade disponíveis por meio de soluções virtuais de backup ou dispositivos
dedicados que começam pequenos e permitem que você adicione capacidade virtual,
prateleiras ou nós.
• Com uma gama de pontos de capacidade para atender a quase todos os requisitos, de
pequenos escritórios remotos a data centers corporativos, com monitoramento centralizado
através do StoreOnce Enterprise Manager.
• Para data centers corporativos, o StoreOnce 6600 pode passar de 72 TB para 1728 TB de
capacidade utilizável. Com HPE StoreOnce Federated Catalyst os clientes podem reduzir o
número de repositórios, e o gerenciamento, de ambientes grandes.
• Para data centers e escritórios regionais de médio e grande porte, é possível escolher o HPE
StoreOnce 5500 de alta densidade para passar de 36 TB para 864 TB de capacidade utilizável
em um espaço ocupado pequeno ou o HPE StoreOnce 5100, que passa de 36 TB para 216 TB
de capacidade utilizável.
• Para data centers pequenos, opte pelo HPE StoreOnce 3540, que passa de 15,5 para 31,5 TB de
capacidade utilizável ou pelo HPE StoreOnce 3520, que passa de 7,5 a 15,5 TB de capacidade
utilizável.
• Para escritórios pequenos e remotos, opte pelo dispositivo HPE StoreOnce 3100 básico, que
oferece 5,5 TB de capacidade utilizável ou pelo dispositivo virtual HPE StoreOnce VSA. O
StoreOnce VSA possui licença para 4 TB, 10 TB e 50 TB de capacidade.
Desduplicação federada em toda a empresa com uma tecnologia única de desduplicação
HPE StoreOnce
• Desduplique em qualquer lugar por meio de dispositivos físicos ou virtuais – na fonte do
aplicativo, no servidor de backup, no dispositivo de destino ou diretamente do HPE 3PAR
StoreServ por meio de StoreOnce RMC. Desduplique onde faz sentido para a sua empresa,
não onde as limitações dos fornecedores de tecnologia mandam, economizando tempo e
dinheiro.
• O HPE StoreOnce oferece uma solução unificada para movimentação perfeita de dados em
toda a empresa, com máquinas virtuais de backup com boa relação custo-benefício, ideais
para escritórios remotos menores, com dispositivos dedicados de alto desempenho para locais
maiores e com sistemas altamente escaláveis e poderosos para seu data center.
• A desduplicação federada está disponível em todo o portfólio de sistemas HPE StoreOnce –
incluindo dispositivos dedicados, soluções de backup virtuais e em servidores de mídia e de
aplicativos com os softwares HPE Data Protector , Veritas NetBackup e Backup Exec por meio
do software OST, Veeam e BridgeHead.
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• O HPE StoreOnce também suporta aplicativos críticos para os negócios via plug-ins Catalyst
sem nenhum custo para Oracle RMAN, SAP® HANA, MS SQL e SAP em Oracle.
• O HPE StoreOnce Federated Catalyst em um sistema de vários nós permite repositórios que
abrangem nós, simplificando o gerenciamento de backup e aumentando o armazenamento
disponível em grandes ambientes.
Faça backup dentro de sua janela e cumpra seus SLAs de restauração com o desempenho
líder do setor do StoreOnce
• Uma ampla gama de pontos superiores de preço e desempenho para atender aos desafios do
crescimento de dados e janelas de backup cada vez menores em toda a empresa.
• Desempenho líder do setor de até 184 TB/h2 no topo da linha, com HPE StoreOnce 6600 e
StoreOnce Catalyst.
• Até 37,7 TB/h com StoreOnce 5500 ou até 26,7 TB/hora com StoreOnce 5100.
• Até 12,7 TB/hora com StoreOnce 3540/3520 ou até 6,4 TB/hora com StoreOnce 3100, e até
6 TB/hora para StoreOnce VSA com StoreOnce Catalyst.2
Operações de backup e recuperação de desastres automatizadas e eficientes com o HPE
StoreOnce Catalyst
• Gerencie as operações de backup e recuperação de desastres de um único painel de
controle com o HPE StoreOnce Catalyst. O Catalyst sobre FC oferece todos os benefícios da
desduplicação do lado da origem e do controle de ISV do seu StoreOnce Catalyst atual, mas
pela sua malha de FC.
• Implemente planos de recuperação de desastres que não eram viáveis anteriormente devido à
falta de recursos em vários locais, custo de largura de banda e tempo.
• A recuperação de desastres de um para muitos move os dados simultaneamente de um local
para muitos locais.
• A recuperação de desastres em cascata move os dados em sequência de um local para
qualquer número de locais diferentes.
• Alertas e análise de tendências na Central de Relatórios e no HPE StoreOnce Enterprise
Manager para permitir o gerenciamento da capacidade de backup.

2

Com base em testes internos da HPE em Q1’16
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Sistemas HPE StoreOnce
Dispositivo virtual

Suportado, dependendo do modelo

Descrição da unidade

(560) SAS LFF
Máximo, dependendo do modelo

Tipo de unidade

SAS MDL 4 TB 7,2K LFF com porta dupla,
SAS MDL 2 TB 7,2K LFF com porta dupla, suportada dependendo do modelo,
Nota: Será usado para validar o valor da capacidade máxima, mas não será publicado em hpe.com.

Capacidade

1 TB de capacidade utilizável inicial
1728 TB de capacidade utilizável máxima, dependendo do modelo

Taxa de transferência

184 TB/h
Máximo, dependendo do modelo

Desduplicação

Desduplicação HPE StoreOnce

Opções de expansão de armazenamento

Kits de atualização e módulos de expansão HPE StoreOnce estão disponíveis para todas as produções do HPE
StoreOnce (com exceção do 3100) – dependendo do modelo

Interface do host

Ethernet de 1 Gb e
Ethernet de 10 Gb ou;
Fibre Channel de 8 Gb ou;
Fibre Channel de 16 Gb, dependendo do modelo
Tipo de interface de host e número de portas flexíveis de até 4 módulos (exceto 3100).
Para 3520/40 e 5100 – Padrão de Ethernet de 1 Gb, SFP de 10 GbE, 10 GbE-T, FC de 8 Gb opcional pode ser adicionado
em qualquer configuração até a quantidade máxima de 4.
Para 5500/6600 – Padrão de Ethernet de 1 Gb, SFP de 10 GbE, FC de 8 Gb, FC de 16 Gb opcional pode ser adicionado
até a quantidade máxima de 4 (6600 deve ser adicionado em pares)

Suporte a RAID

RAID 6 de hardware (RAID 5 somente com HPE StoreOnce 3100), dependendo do modelo

Suporte à replicação

Sim – Replicação HPE StoreOnce

Destino para aplicativos de backup

HPE StoreOnce Catalyst, biblioteca de fitas virtuais e NAS (CIFS/NFS)

Dispositivos de fita emulados

Unidades de fita HPE LTO-2/LTO-3/LTO-4/LTO-5/LTO-6 Ultrium na biblioteca de fitas MSL2024, na biblioteca de fitas
MSL4048, na biblioteca genérica HPE D2D com biblioteca de fitas genérica HPE D2D

Número de destinos de NAS e bibliotecas de fitas
virtuais

(384) máximo, dependendo do modelo

Número de cartuchos de fitas virtuais emulados

(6294156) máximo, dependendo do modelo

Número máximo de dispositivos de origem

(384) por dispositivo de destino, dependendo do modelo

Formato

Depende do modelo

Garantia (peças, mão de obra, no local)

Depende do modelo
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O pacote total
Replicação de dados
A replicação, com licença por destino, está disponível para os sistemas HPE StoreOnce, de
modo a oferecer proteção de dados e DR centralizados para escritórios remotos. O HPE
StoreOnce Catalyst, licenciado por sistema ou conector, é uma das interfaces de backup mais
eficientes, que simplifica o gerenciamento e aprimora a eficiência da movimentação de dados
pela empresa.
Para obter mais informações sobre a replicação de licenças para os sistemas HPE StoreOnce,
acesse a página de Perguntas e respostas do produto em
hp.com/us/en/products/data-storage/storeonce.html
Atualizações escaláveis
HPE StoreOnce 6600—começa com 72 TB e pode ser expandido até 1728 TB de capacidade
utilizável
HPE StoreOnce 5500—começa com 36 TB e pode ser expandido até 864 TB de capacidade
utilizável
HPE StoreOnce 5100—começa com 36 TB e pode ser expandido até 216 TB de capacidade
utilizável
HPE StoreOnce 3540—começa com 15,5 TB e pode ser expandido até 31,5 TB de capacidade
utilizável
HPE StoreOnce 3520—começa com 7,5 TB e pode ser expandido até 15,5 TB de capacidade
utilizável
O HPE StoreOnce VSA tem licenças que podem ser estendidas de 3 ou 5 anos. Permite até 4,
10 ou 50 TB de capacidade utilizável, dependendo do modelo.
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Software HPE Data Protector
O HPE Data Protector é um software de backup e recuperação de desastres que possibilita
proteção de dados confiável e eficiente. Reduza o custo e a complexidade do processo de
backup e recuperação protegendo aplicativos de negócios e máquinas físicas e virtuais com
gerenciamento a partir de um console central. Relatórios sofisticados de múltiplos locais validam
os processos de backup e restauração e podem ser usados com a capacidade de replicação dos
sistemas HPE StoreOnce. O gerenciamento centralizado e uma estrutura flexível de licenciamento
podem reduzir o custo de propriedade em até 70% com relação a outros aplicativos de backup e
recuperação.2 hp.com/us/en/software-solutions/data-protector-backup-recovery-software
Cópia periódica em fita HPE para arquivamento
Os sistemas HPE StoreOnce são soluções ideais para o backup regular e diário; já não é
mais necessário armazenar backups incrementais diários em fita. No entanto, a HPE ainda
recomenda a cópia periódica em fita como uma das soluções mais robusta, econômica e
eficiente no consumo de energia para arquivamento de dados a longo prazo, a fim de atender a
requisitos regulamentares ou armazenamento externo para recuperação de desastres quando
a replicação de dados não for uma opção. A cópia em fita é executada com o uso de softwares
de gerenciamento de backup e recuperação, como o HPE Data Protector. Para obter mais
informações, acesse hpe.com/storage/StoreEver
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Serviços da HPE
Profissionais de serviços e consultores especializados em Armazenamento HPE reúnem-se
com você e sua equipe para mapear suas necessidades de armazenamento. Nós podemos
ajudar você não só a acelerar a implementação e reduzir os riscos da implantação, mas também
a obter o valor total de suas aquisições de armazenamento à medida que transforma o
armazenamento para o Novo Estilo de TI.
Oriente, transforme e integre: Navegue pelas complexidades do armazenamento, backup,
arquivamento, recuperação de desastres e Big Data com assessoria, consultoria em transformação
e integração.
Implante e implemente: Acesse a experiência para oferecer suporte à implantação, operações,
realocação, sanitização e descarte, além de treinamento com foco no aprimoramento.
Opere e forneça suporte: Encontre o nível de suporte personalizado, proativo e simplificado
apropriado para sua empresa:
• HPE Foundation Care: O suporte a hardware e software de TI no nível de sistema oferece
período de cobertura e tempo de resposta flexíveis para mais opções e simplicidade.
• Serviços HPE Proactive Care: Serviços reativos e proativos combinados fornecem suporte
no nível do sistema econômico e fácil de comprar, juntamente com assessoria especializada
personalizada e produtos conectados à HPE para ajudar a prevenir problemas e reduzir
paralisações.
• HPE Proactive Care Advanced: Tem como base e incorpora o Proactive Care, além de
oferecer aos clientes a assessoria técnica e operacional personalizada de um gerente de
suporte de conta local designado para colaboração técnica personalizada. Oferece, também,
acesso flexível a habilidades de especialistas para ajudar a melhorar a TI crítica para os
negócios e o gerenciamento aprimorado de incidentes críticos, de modo que os negócios não
sejam afetados no caso de paralisação do sistema ou de um dispositivo.
• HPE Datacenter Care: Obtenha o suporte de que precisa para implantar, operar e evoluir
seu ambiente de data center para estar pronto para a nuvem híbrida com um ponto único de
responsabilidade para produtos da HPE e de outros fornecedores.
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Nota: A disponibilidade de um serviço específico varia de acordo com o produto.

Resumo de especificações
hp.com/h20195/v2/GetDocument.
aspx?docname=c04328820

Fique conectado e volte aos negócios – os serviços de tecnologia de armazenamento HPE
fornecem o caminho para conectar suas soluções de Armazenamento HPE e seus negócios à
HPE. Uma vez conectados, nossos especialistas conseguem rastrear seu sistema e executar
verificações da integridade e depois usar esses dados para criar relatórios personalizados e
recomendações para ações a serem realizadas para prevenir problemas e paralisações.

Comprar online
HPE Factory Express
O HPE Factory Express fornece serviços
de personalização e implantação com
suas aquisições de armazenamento
e servidor. Você pode personalizar o
hardware na fábrica de acordo com suas
especificações exatas, ajudando a acelerar
a implementação.
hp.com/go/factoryexpress

Saiba mais em

hpe.com/storage/StoreOnce

Treinamento técnico do cliente
Obtenha as habilidades de que precisa
com o treinamento e a certificação
ExpertOne da HPE. Com o treinamento
em Armazenamento Convergente HPE,
você poderá acelerar a transição de sua
tecnologia, aumentar o desempenho
operacional e obter o melhor retorno
sobre o investimento na HPE. Nosso
treinamento está disponível quando e
onde você precisar, através de opções
flexíveis de entrega e recursos globais de
treinamento.
hp.com/learn/storage
Financial Services
Personalize o gerenciamento do ciclo
de vida de TI, incluindo a aquisição de
nova TI, o gerenciamento de ativos
existentes e a remoção de equipamentos
desnecessários.
hp.com/go/hpfinancialservices
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