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Armazenamento Definido por Software (SDS): Como aproveitar
melhor os seus dados

O volume de dados hoje vem crescendo de forma muito rápida e seu gerenciamento
é mais importante do que nunca. Os dados vêm de diferentes lugares: mídias sociais,
sistemas tradicionais, internet das coisas (IOT) e outras fontes. Os dados têm sido usados
em diferentes operações: cargas de trabalho analíticas e cognitivas, ERPs, CRMs, bem
como backups e arquivamento. O armazenamento dos dados está estruturado de maneiras
diferentes: como flash, como arquivo e Data Object, e como bloco de dados tradicional. E
pode ser armazenado de maneiras diferentes: infraestrutura de armazenamento definida por
software, em Cloud ou em um ambiente SAN (Storage Area Network).
Tenha uma infraestrutura de TI preparada para os aplicativos de nova geração
utilizando uma solução SDS, que permite que os dados de sua empresa possam se adaptar
facilmente as novas cargas de trabalho e iniciativas de diferentes nuvens.

A IBM apresenta uma estrutura completa de produtos
que resolvem desafios de armazenamento de dados
de maneira consistente.

Pensado e projetado especificamente para atender as mudanças na necessidade
de armazenamento, o IBM Spectrum Storage Suite é ideal para empresas que estão
começando com o armazenamento definido por software e para as que possuem uma
infraestrutura de TI definida.

O IBM Spectrum Storage Suite é uma família completa de
produtos que podem ser implementados como software, serviço de nuvem ou solução
integrada da IBM, para melhorar o gerenciamento da capacidade de armazenamento.
Oferece acesso ilimitado a todos os membros da família de software IBM Spectrum Storage
com um licenciamento simples, de custo por TB, para facilitar o entendimento e a previsão
da precificação, conforme o aumento de capacidade.

Planejamento financeiro simples
O modelo de precificação é feito por TB, para facilitar o entendimento e a
previsão dos preços, de acordo com a capacidade, sem relação com o tipo
de armazenamento ou como é usado.

Mais ajuda para o crescimento dos negócios
Não se preocupe com licenciamentos ao mudar de um tipo de armazenamento
para outro, ou de um tipo de dado para outro.

Agilize os testes
A licença inclui todos os membros da família Spectrum Storage, dessa forma,
não existem atrasos por esperar a compra de um software necessário. O uso de
não produção do software em ambientes de teste está incluso.

Reduza o risco de erros
Os membros da família Spectrum Storage Suite, apresentam uma interface
consistente com o usuário, o que ajuda a reduzir a necessidade de treinar, além
de evitar erros causados por diferenças nas demais interfaces do produto.

Conheça a família IBM Spectrum Storage
O IBM Spectrum Storage Suite oferece um conjunto de soluções que facilitam
o dia a dia das empresas que buscam agilidade e segurança. Garante o armazenamento
definido por software, testes gratuitos em um ambiente de simulação de avaliação, uso
ilimitado das ofertas de toda a família Spectrum Storage que for necessário, dentro da
capacidade de armazenamento licenciada e muito mais.
Uma infraestrutura de armazenamento de
IBM
bloco, IBM Spectrum Accelerate, definido por
Spectrum
software, pensado para o ambiente corporativo,
Accelerate implementado com facilidade que acelera o time to
value da cloud híbrida e reduz os custos
Uma solução que pode ser usada nos servidores definidos por TI: opção de hardware x86,
dispositivos integrados, dispositivos pré-validados e Cloud pública da IBM.

Mais rapidez

Instalação em até 30 minutos;

Sistema flexível

Implementar e licenciar o sistema de forma muito simples e flexível entre opções
heterogêneas de x86, dispositivos integrados e a cloud púbica. Tudo para se adequar às
necessidades da infraestrutura de armazenamento;

Gerenciamento mais simples

Dimensionamento do armazenamento em cloud híbrida em único painel, melhorando a
eficiência e garantindo mais proteção;

Recursos de otimização para cloud

Tenha controle da dinâmica da cloud para gerar mais benefícios para os negócios com
recursos de alto nivel;

Poderoso bloco de construção

Soluções hiperconvergentes desde o armazenamento com todos os recursos. Gerenciado
com o VMware vCenter, com todos os benefícios da escolha e da consolidação do
hardware.

Armazenamento de arquivos e objetos de
IBM
forma escalável horizontalmente. Hoje, o volume de
Spectrum dados que as empresas criam, retêm e analisam é
muito maior do que há dez anos. Quem interpreta
Scale
esses dados mais rápido tem insights mais
completos de qual o próximo passo para o dia a dia de uma empresa, seja ela grande ou
pequena. Quem precisa dessa agilidade no controle e armazenamento de dados, requer um
suporte a cargas de trabalho de big data e IA muito acima dos concorrentes, além de garantir
segurança, confiabilidade e alto desempenho. O IBM Spectrum Scale atende a todos
esses pontos para oferecer o melhor modelo de solução em alto desempenho no
gerenciamento de dados em escala com arquivamento e análise no local.

Alta escalabilidade

Arquitetura sem gargalos para um desempenho mais escalável dentro do seu ambiente com
alto rendimento e acesso de baixa latência;

Inteligência data-aware

Compartilhe ou aumente sua infraestrutura de armazenamento com o Spectrum Scale. Mova
dados, arquivos e objetos de forma automática para a camada de armazenamento que você
preferir de forma rápida;

Colaboração global

Permita o acesso aos dados em qualquer lugar que se estenda pelo armazenamento e
localização a fim de acelerar as aplicações no data center ou em qualquer lugar do mundo;

Segurança e Integridade de dados

Opções de autenticação, criptografia, segurança, codificação e apagamento e replicação.

DESEMPENHO

SEGURANÇA

AGILIDADE

CONTROLE E ARMAZENAMENTO DE DADOS

Acesso direto, intuitivo e gráfico aos dados
IBM
armazenados em unidades de fita e bibliotecas da IBM
Spectrum ao incorporar o formato Linear Tape File System
(LTFS) para leitura, gravação e troca de metadados
Archive
descritivos em cartuchos de fita formatados. Esta
solução elimina a necessidade de gerenciamento adicional de fita e software para acessar os
dados, oferecendo três soluções de software para gerenciamento de arquivos digitais com o
formato LTFS: Single Drive Edition, Library Edition e Enterprise Edition.

Fácil de usar

Acesse e gerencie os arquivos em fita de forma simples como se estivessem em um disco
rígido. Basta arrastar e soltar os arquivos de/para a fita sem um software específico, além
disso, compartilhe dados de arquivos entre diferentes plataformas;

Acesso rápido

Diretórios e arquivos exibidos sem a necessidade de um software de backup proprietário;

Simplicidade na portabilidade de arquivos

Troque fitas entre diferentes sistemas operacionais e softwares de forma mais simples sem
necessidade de um programa específico;

Alta disponibilidade

Melhore e amplie a capacidade do armazenamento sem impactar a disponibilidade dos
dados;

Otimize os recursos de fita

Reduza o tempo de restauração e ative a utilização otimizada dos recursos de fita.

ALTA DISPONIBILIDADE

FACILIDADE

AGILIDADE

ACESSO E GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS EM FITA

Simplifique a implementação de diferentes clouds
em todos os sistemas de armazenamento
corporativo da IBM. O IBM Spectrum Connect
permite o fornecimento, monitoramento, a
automação e a orquestração do armazenamento de
blocos da IBM em ambientes VMware, Microsoft PowerShell e conteinerizados. Utiliza
a mesma UI para muitas soluções e ambientes, a fim de conseguir uma experiência
consistente, ajudando as empresas a simplificar a complexidade de Cloud.

IBM
Spectrum
Connect

SIMPLIFIQUE IMPLEMENTAÇÕES DE CLOUD
Gerencia as caixas diálogo de API para sistemas de armazenamento IBM em um só
lugar, fornece um único painel para orquestração entre diversas plataformas de cloud e
dispositivos de armazenamento.
•
•
•
•
•

Combina o gerenciamento de cloud privada, ferramentas e APIs;
Suporta as ofertas de armazenamento de blocos IBM;
Suporta contêiners;
Suporta ambientes VMware;
Suporta PowerShell.

Software de gerenciamento de dados e
IBM
armazenamento integrado que fornece monitoramento,
automação e análise para diversos tipos de sistemas de
Spectrum
armazenamento, de diversos fornecedores. A solução
Control
permite gerenciar sistemas de armazenamento,
software-defined storage e dispositivos de rede de armazenamento (SAN). É possível
simplificar os processos de fornecimento, de otimização de camadas, gestão de
desempenho e a replicação de dados.

GERENCIAMENTO DE DADOS E ARMAZENAMENTO INTEGRADO
Melhor desempenho e redução de custos com monitoramento, automação e análise
de armazenamento integrado. Gerenciamento de arquivos, objetos, blocos, flash e softwares
defined storage com apenas um console.
Oferece recursos de diagnóstico para identificar recursos afetados por um problema
de disponibilidade ou até mesmo de desempenho. Além disso, o modelo gera alertas
sistemáticos para ativar a ação de evento.

Solução moderna de proteção de dados que
fornece recuperação praticamente instantânea,
replicação, retenção e reutilização para VMs, bancos
de dados e contêineres em ambientes Multicloud
híbridos. Facilmente implementado como um dispositivo virtual e a arquitetura sem agente é
fácil de manter. Permite descobrir o valor dos dados, melhorando a qualidade e velocidade de
desenvolvimento, teste e análise. A retenção de dados, conformidade de dados e recuperação de
desastre com custo reduzido são obtidas por meio de transferência de dados para
armazenamento de objeto on premise e baseado em Cloud e para o IBM Spectrum Protect,
incluindo suporte para as fitas física e virtual.

IBM
Spectrum
Protect Plus

O Spectrum Protect Plus oferece aos usuários a disponibilidade rápida dos dados,
além de se integrar a VM e os backups nos moldes do negócio. Para os que precisam recuperar
e gerenciar os dados rapidamente, a atualização Plus pode ajudar a vida de proprietários de
aplicativos de gerenciamento de dados. Agindo na proteção e acesso de dados para os clientes
nos ambientes virtuais, como VMware e Hyper-V o modelo Protect Plus garante mais segurança
no gerenciamento desses dados. Isso inclui backups frequentes para garantir a recuperação de
máquinas virtuais, além de portais de frente e de segurança para o cliente final.

Principais vantagens do IBM Spectrum Protect Plus
•
•
•
•
•
•
•

Políticas completas;
Suporte amplo às cargas de trabalho;
Gerenciamento simples;
Eficiência de armazenamento;
Recuperação de dados rápida;
Suporta resiliência cibernética;
Reutiliza com eficiência os dados.

REUTILIZAÇÃO EFICIENTE
DE DADOS

SEGURANÇA

RESILIÊNCIA

MAIS EFICIÊNCIA NA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DADOS

Fornece proteção de dados escalável para
servidores de arquivos físicos, aplicativos e ambientes
IBM
Spectrum virtuais. Possibilidade de aumentar a capacidade para
gerenciar bilhões de objetos por servidor de backup.
Protect
Além disso, ele pode reduzir os custos de infraestrutura
de backup com os recursos integrados de eficiência de dados e a capacidade de migrá-los para a
fita. O IBM Spectrum Protect pode ser um destino da transferência de dados para o IBM
Spectrum Protect Plus, garantindo a capacidade de utilizar seu investimento existente para uma
retenção de dados e recuperação de desastres a longo prazo.

Proteção de workloads

Menos custo operacional, unifique e simplifique a proteção de dados para servidores de
arquivos físicos, ambiente virtual e diversos aplicativos;

Ampla escalabilidade

Suporta um grande volume de dados com a capacidade de um servidor IBM Spectrum
Protect para gerenciar por volta de 4 petabytes de dados, além de alimentar até 100 terabytes
de dados novos;

Armazenamento eficiente

Possibilidade de backups incrementais continuos, compactação e deduplicação;

Resiliência cibernética

Monitoramento do ambiente de armazenamento, detectando de forma mais rápida os sinais
de um possível ataque de ransomware e enviando notificações proativas de segurança;

Redução de custos

Variedade de opções para armazenamento em cloud e on premise, além do suporte de
Camada Inteligente do AWS S3 nos dados inativos.

SEGURANÇA

RESILIÊNCIA

REDUÇÃO DE CUSTOS

AGILIDADE

Apresenta uma maneira ideal de gerenciar e
IBM
proteger os volumes de empresas de dados que são
Spectrum usados para análise de Big Data e cargas de trabalho
Virtualize de sistemas cognitivos. São mais de 12 anos
comprovados em diversas implementações, os
recursos desta solução ajudam empresas a obterem maior economia de dados.
Com o software IBM Spectrum Virtualize é possível tornar o armazenamento novo
ou existente ainda mais efetivo, além de padronizar as funções implementadas
tradicionalmente de maneira separada em sistemas de disco para maior flexibilidade..

São alguns dos pontos de destaque do produto:
Controle mais inteligente
Simplicidade nos dados
Implementação em nuvem híbrida ou privada
Virtualização completa do servidor
Maior segurança de dados

Ajuda a proteger os dados contra divulgação e permite gerar uma estratégia de alta
disponibilidade completa, o que inclui dados não disruptivos, mobilidade de aplicativo e
proteção DR integral;

Simplificação de dados

Favorece uma estratégia de dados independente da infraestrutura, com funcionalidade
integrada e gerenciamento consistente em armazenamento heterogêneo.

FLEXIBILIDADE

IMPLANTAÇÃO EM NUVEM
HÍBRIDA

VIRTUALIZAÇÃO

SOLUÇÃO PARA GERENCIAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DADOS EMPRESARIAIS

Desenvolvido para suportar o crescimento
exponencial dos dados e cargas de trabalho nativas
da cloud. Possibilita o armazenamento de quantias
praticamente ilimitadas de dados, de maneira
simples e econômica. Ele é comumente usado para
para o arquivamento e backup de dados, para aplicativos da web e móveis e como
armazenamento escalável e persistente para análises. As camadas de classe de
armazenamento flexível com um archive baseado em política permitem que você gerencie os
custos de forma eficaz ao atender às necessidades de acesso aos dados. A opção integrada
de transferência de dados de alta velocidade do IBM Aspera® facilita a transferência de
dados para e a partir do Cloud Object Storage e a funcionalidade de consulta local permite
executar análises diretamente em seus dados.
Você pode habilitar workloads de inteligência artificial e transforme desafios de
armazenamento em valor de negócios. Com o IBM Cloud Object Storage você tem acesso
a uma solução líder de mercado de hiperescala, com custo reduzido para armazenamento
secundário e vários casos de uso em Cloud. Com novas eficiências de Gen2, os clientes
podem reduzir o custo de armazenamento em até 54% com relação aos sistemas anteriores,
além de obter até 150% mais desempenho.

Usado por empresas em todo o mundo para workloads modernos, com
inteligência artificial, análise, IoT, distribuição de vídeo e cloud para
provedores de serviços, como o IBM Cloud.
Escalabilidade Melhore a escala do desempenho e da capacidade de terabytes para
exabytes;

Segurança Garante depósitos ativados para a retenção que é possível fornecer no
armazenamento WORM bloqueável e certificado;

Simplicidade Acesse dados de forma simultânea. Tenha failover, reconstrução e
rebalanceamento automáticos de dados para fácil gerenciamento;

Economia eficiente Fornece dados protegidos geograficamente com a eficiência do

Information Dispersal Algorithm (IDA), além de ficar disponível somente como software
ou como solução 100% suportada;

Recursos de procura Garante insights e procuras customizadas para economizar

tempo. Além de criar metadados customizados para aumentar o valor.

Pensada e projetada especificamente para atender as mudanças
na necessidade de armazenamento, a família IBM Spectrum Storage
Suite é ideal para empresas que estão começando com o
armazenamento definido por software e para as que possuem uma
infraestrutura de TI definida e você só encontra em um parceiro de
confiança da IBM.

Sobre a Net Place
A Net Place é uma companhia especializada em oferecer consultorias que
facilitam soluções de integração em diferentes áreas de atuação empresarial.
Formada por uma equipe de profissionais com ampla experiência no
mercado, a Net Place é conhecida como uma das mais importantes parceiras de
negócios da gigante IBM.

Há mais de duas décadas, a empresa busca oferecer soluções em hardware
e software que sejam seguras, atualizadas e com o melhor custo-benefício para o
cliente.
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