Inbjudan till seminarium med
Bluecom, UDK och Tech Data
Den nya generationen av IBMs redan erkänt
ledande lagringssystem är här. Den är som
kuggarna i en bilmotor eller i en växellåda.
Många höjdpunkter
IBM Storwize V7000 generation II kombinerar en mängd olika IBM-tekniker som thin
provisioning, automatiserade tiering, lagringsvirtualisering, realtidskomprimering av filer,
klustring, replikering, multiprotokollstöd samt nästa generations GUI. Den innehåller också
ledande teknologier från tredje part. Ett exempel är Bridgeworks SANSlide nätverksoptimering. Dessa tekniker är
utformade för att göra det möjligt för IBM Storwize V7000 generation II att erbjuda dig som kund en rik uppsättning
av olika funktioner som ger dig en mer optimal, flexibel och kostnadseffektivt lagringssytem. Givetvis måste ett nytt
och modernt lagringssystem även klara av att hantera fildata och som tillägg till nya IBM Storwize V7000 generation II
kan du kombinera en speciell filmodul i efterhand när behovet uppstår. Med den modulen får du som kund ett enhetligt lagringssytem som hanterar och kombinerar både block och fildata.
Effektivitet
• Enkelhet och kontinuerlig drift i nästintill Enterprise klass. Vad säger du om en upptid på 99,999% och en
minskad administration med 47%?
• Ny Easy Tiering med nya mjukvaran ger 3 nivåer av tiering vilket innebär att nu kan du blanda olika disktyper för
Easy Tiering. Det behöver inte enbart vara SSD-disk, det kan vara en kombination.
• Du kan stripa datat över flera diskpooler för att på så sätt öka prestandan och allt detta gör du automatiserat.
Givevis värnar vi om dina kostnader och därför har IBM utöver allt annat nytt har även ländrat licensmodellen och du
betalar bara för det licenser du använder dig av. Fortfarande allt detta till en kostnad i klass med billigare ingångsmodeller men med möjligheterna att kunna skala upp till väldigt stora lösningar.

Du har du möjlighet att få se den nya generationen av IBMs V7000 på plats hos oss!
Vår distributör Tech Data kommer till oss och berättar mer om IBMs nya lagringsfamilj Storwize.
Agenda:
10.00-10.45
10.45-11.00
11.00-11.45
12.00

IBM Storwize
Paus
IBM Flash System
Lunch

När:

Måndag 25 augusti, Scandic Plaza, Storgatan 40, 903 26 Umeå

IBM Storwize-passet:
Kom och lyssna på den senaste annonseringen av IBM
Storwize-familjen.Vi kommer att ha den nya V7000 på
plats och visa med en livedemo hur enkelt det är att
administrera sin lagringsmiljö tack vare ett banbrytande
användargränssnitt som både är effektivt och enkelt att
använda.

IBM Flash System-passet:
IBM går än en gång i spetsen för den nya databehandlingen med lagringssystembaserade på flash teknologi.
Vi kommer under passet att presentera IBMs Flash
System och berätta hur man på ett enkelt sätt kapar
sina svarstider från sina applikationer.

Klicka här för att anmäla er: sales@bluecom.se
Välkomna!

