DIT IS DÉ TOOLKIT VOOR UW
STORAGEOMGEVING
MANAGE UW GEHELE STORAGEOMGEVING
VANUIT ÉÉN OVERZICHTELIJK PLATFORM
Aan de slag met Big Data analytics? Dan zult u die data natuurlijk ergens moeten opslaan.
Storageomgevingen breiden hierdoor uit. Wat er bij veel organisaties ontstaat, is een combinatie van
on-premise en multicloud-omgevingen. Om dit op een goede, overzichtelijke manier te managen heeft u
de juiste software nodig: de IBM Spectrum Storage Suite biedt één overzichtelijk platform waar u
eenvoudig alle software-defined storage-oplossingen beheert.

In deze infographic leggen we uit hoe de IBM Spectrum Storage Suite werkt.

Een volledige storage-toolkit tot uw beschikking
U zou natuurlijk ook geen huis bouwen zonder een volledige
toolkit waarbij u iedere keer naar de bouwmarkt moet om een los
onderdeel (in dit geval applicatie) aan te schaffen. IBM Spectrum
Storage zorgt dat u altijd de juiste tools tot uw beschikking hebt
in één platform.

Wanneer u meteen een volledige toolkit bezit, voorkomt u vertragingen in het

Meteen aan de slag

opbouwen en beheren van uw infrastructuur. U kunt altijd meteen aan de
slag! Bovendien geeft u minder uit aan het kopen van losse applicaties.

Renoveer uw IT-infrastructuur
Grote kans dat uw bedrijf uitbreid met
multicloudoplossingen zoals flash- file- object- en
software defined storage. Door de IBM Spectrum
Storage Suite te gebruiken kunt u op een eenvoudige
en beheersbare manier nieuwe storage-elementen
toevoegen en managen met de juiste software.

Altijd flexibel met IBM
Spectrum Storage Suite

Met toegang tot het gehele IBM Spectrum Storage portfolio heeft u altijd de
benodigde software in huis om uw storageomgeving tot een succes te maken.
U bepaalt simpel per Terabyte, zonder onverwachte extra kosten.

Maak eenvoudig gebruik van de verschillende oplossingen* voor:

Data security en recovery

Software-defined block storage

Storage virtualisatie

(IBM Spectrum Protect™)

(IBM Spectrum Accelerate™)

(IBM Spectrum Virtualize™)

File- en object storage

Data-archivering

Storage en datamanagement
(IBM Spectrum Control™)

(IBM Spectrum Scale™ /
IBM Cloud Object Storage)

(IBM Spectrum Archive™/
IBM Spectrum Protect™)

Meer weten? De experts van Tectrade voorzien u graag van advies.
Neem vrijblijvend contact met ons op!
T +31 (0)345 547040
E info@tectrade.nl
W www.tectrade.nl/tectrade-cloud
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