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TDL-DATA har lösningen för dig vars data växer snabbare
än vad budgeten hinner hantera!
Med JBOD/JBOF-lösningar från Western Digital kan du vara lugn när kraven och kostnaderna för mer
lagring växer. Western Digital lagringslösningar är ett prisvärt och säkert alternativ från världens största
tillverkare av spinnande- och flash-diskar.
Det är även en framtidssäker lagringslösning, JBOD/JBOF-enheter från Western Digital levereras med 5
års fabriksgaranti samt att framtida hårddiskar från Western Digital kommer att stödjas från dag ett. Du
kan även blanda spinnande lagring med flash lagring i samma enhet för ökad flexibilitet.
Masslagring med JBOD och Windows Storage Spaces (RE-FS) eller som det kallas Software Defined
Storage (SDS) sköter om felallokeringar i realtid. Kostnad för denna typ av datalagringslösning är mycket
kostnadseffektiv och hamnar på ca 3 SEK per TB.

TDL-DATA firar 20 års jubileum!
Detta firar vi med en kampanj för hela 2020!

Nu har vi kampanjpriser på Western Digital Ultrastar
Data60 840TB och 1.08PB modeller som gäller hela 2020!
Vänligen kontakta oss för mer information.
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Ultrastar Data60
Hybrid lagringsplattform
• 4U 700mm (kort chassi) med 60 x 14TB SAS HDD (840TB)
• 4U 700mm (kort chassi) med 60 x 18TB SAS HDD (1.08PB)
Hög densitet
Upp till 1,08 PB rå kapacitet i 4U
storlek

• Upp till 60st Ultrastar DC HC530 HDD (SAS / SATA)
• Enterprise klassade redundanta och hot-swappable
1200 W PSUer, I/O moduler samt fläktar
• 12 Gb/s SAS- och 6 Gb/s SATA-gränssnitt

Flexibelt
Val av SAS & SATA med tillval av
flash lagring för accelererad data

• 4U hög och endast 712 mm djup
• Avancerad IsoVibe-teknik försäkrar maximal
prestanda även i hög arbetsbelastning
• Förbättrad kylning med innovativ ArcticFlow-teknik

Innovativt
IsoVibe och ArticFlow teknik för
ökad prestanda, kylning samt TCO

• Snabb och enkel service med top monterat lock
• 5 års fabriksgaranti

