
PREČO BY STE SI MALI VYBRAŤ 
DISKOVÉ POLE HPE MSA?
5 HLAVNÝCH DÔVODOV
Zrýchlite svoje aplikácie a zjednodušte si správu bez zaťaženia rozpočtu na IT

ČO JE DISKOVÉ POLE HPE MSA?
Špičkové storage riešenie od spoločnosti HPE, ktoré zrýchli vaše aplikácie a zjednoduší správu 
bez zaťaženia rozpočtu na IT. Aktuálne je k dispozícii už 6. generácia diskového poľa, ktoré si za 
posledných dvadsať rokov obľúbili mnohí zákazníci. Jednoduchosť, rýchlosť a prívetivá cena 
spolu so spoľahlivosťou a jednoduchým zálohovaním do cloudu robia z HPE MSA 6. generácie tú 
správnu voľbu pre každý malý a stredný podnik všade na svete.

Rýchlejšia obsluha 
aplikácií a dostupnosť služieb

JEDNODUCHÁ PREVÁDZKA
Špičkový výkon pre 
každú IT prevádzku

VYSOKÝ VÝKON
Diskové pole 

pre každý rozpočet

PRIAZNIVÁ CENA

Zjednodušený panel nástrojov na
správu a preddefinované

pracovné postupy

Až 395 000 vstupno-výstupných
operácií za sekundu vďaka

optimalizácii výkonu

Skvelý pomer ceny, kvality a výkonu,
možnosť lízingu

1 ZJEDNODUŠENÝ MANAŽMENT

Nemusíte byť expertom - riešenie MSA sa jednoducho konfiguruje, používa a spravuje.

Notifikácie

Informácie o výkone

Denník udalostí

Prehľad zmien

Hlbšie analýzy

ZJEDNODUŠENÝ OVLÁDACÍ PANEL
VYUŽÍVANIE ZDROJOV

2 VYSOKÝ VÝKON

Nová technológia ASIC priniesla výrazné zvýšenie výkonu diskového poľa MSA 6. generácie. Nižšie hodnoty latencie a vyššia 
priepustnosť zvyšujú dostupnosť aplikácií, čím rastie aj produktivita používateľov. Vyšší výkon tiež pomáhajú dosahovať a 
udržiavať ďalšie nástroje, ako napríklad Tiering 2.0.

MSA 3. generácie 
(P2000 G3)

MSA 4. generácie 
(1040/2040/2042)

MSA 5. generácie 
(1050/2050/2052)

MSA 6. generácie 
(1060/2060/2062)
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VYŠŠÍ VÝKON V POROVNANÍ 
S PREDCHÁDZAJÚCIMI GENERÁCIAMI

3      POKROČILÁ OCHRANA DÁT

Nový typ RAID – MSA-DP+
Nový typ RAID ochrany zahŕňa všetky disky. Ponúka rezervu, radikálne zjednodušuje škálovanie a umožňuje pridávanie 
diskov s rôznymi kapacitami. HPE MSA Data Protection Plus (MSA-DP+) eliminuje nečinné pevné disky a až 25-krát zrýchľuje 
obnovu dát. MSA-DP+ má pozitívny vplyv aj na celkovú agilitu a výkon systému.

4 AUTOMATIZOVANÁ OPTIMALIZÁCIA VÝKONU

Potvrdené: ukladanie dát do rôznych vrstiev zvyšuje celkovú efektivitu diskového poľa MSA

JEDNODUCHÉ NASTAVENIE
AUTOMATICKÁ REAKCIA NA ZMENY

I/O OPERÁCIÍ V REÁLNOM ČASE
ZRÝCHLENIE

VŠETKÝCH APLIKÁCIÍ

SAMOSTATNÁ LICENCIA
(UŽ ZAHRNUTÁ V CENE PRE MODEL MSA 2062)

O 45 % VYŠŠÍ VÝKON V POROVNANÍ
S PREDCHÁDZAJÚCIMI GENERÁCIAMI

PLUG & PLAY!
najžiadanejšie dáta sú automaticky

presúvané na najrýchlejšie médium

v reálnom čase

AŽ 4-KRÁT VYŠŠÍ VÝKON 
v porovnaní s konfiguráciami 

pozostávajúcimi výhradne     

z rotačných pevných diskov

5 OPTIMALIZÁCIA NA ZÁKLADE STAVU MSA (“HEALTH CHECK”)

Potvrdené: ukladanie dát do rôznych vrstiev zvyšuje celkovú efektivitu diskového poľa MSA

ĎALŠIE INFORMÁCIE
https://www.hpe.com/us/en/storage/msa-shared-storage.html

DÁTA PARITA ÚSPORY

12 DISKOV 128 DISKOV
FLEXIBILNÉ ROZŠIROVANIE

RÝCHLA OBNOVA DÁT

Až o 76 %  
menej servisných volaní 

týkajúcich sa MSA

Vyhľadávanie 
možných problémov s dátami 
vďaka overeným postupom 

a doporučeniam

Maximálna 
dostupnosť

Lepšia 
používateľská 

skúsenosť

Menšia potreba 
na lokálnu správu
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