
 

DataCore Software anuncia linha acessível de Soluções de 
Virtualização SAN de características agrupadas para a continuidade 
comercial e recuperação de desastre 

As soluções vem "Prontas para serem executadas" em VMs, Servidores ou Servidores Blade; Soluções 
iSCSI de Características Agrupadas e Soluções SAN de Canal de Fibra que Oferecem Proteção de 
Dados Livre de Falhas, Replicação DR, Possibilidade de Upgrades e Proteção "Transferência do Valor " 

DataCore Software, fornecedor líder de software SAN de virtualização de armazenamento, anunciou hoje 
que desenvolveu uma série de Soluções de Armazenamento Virtual de Características Agrupadas que 
funcionam nas plataformas de virtualização VMware, Microsoft VS, Oracle VM, SUN VM, Virtual Iron e 
Citrix XenServer, ou com servidores blade e servidores de hardware baseados em Intel/AMD. As 
Soluções de Armazenamento Virtual de Características Agrupadas da DataCore suportam capacidades 
que vão desde os 2TB até os 32TB, com valores a partir de € 4.500. Todas as soluções de 
Características Agrupadas incluem suporte de armazenamento com aprovisionamento dinâmico auto-
atribuível, tecnologia de migração de dados SANmotion, software de cache de aceleração de 
rendimento, snapshots para rápidos backups de disco, proteção de dados autofailover e 
autorecuperação através da duplicação (mirroring) síncrona de rede, bem como replicação (mirror) de IP 
remoto para recuperação de desastre. Estas soluções oferecem a maneira mais simples e acessível do 
mercado para aproveitar a economia de custos e os benefícios de produtividade de um SAN virtual, 
completo, que pode escalar e sobreviver a obsolescência do hardware. 

"Estas soluções de software independentemente do hardware com características agrupadas realmente 
impactam", ressalta George Teixeira, Presidente e CEO da DataCore Software. "Este anúncio segue o 
recente lançamento de uma nova VM Starter SAN e um pacote melhorado do produto Virtual 
Infrastructure Foundation PLUS. O seguinte passo lógico a partir destas ofertas de nível inicial são as 
Soluções de Características Agrupadas, as quais incluem alta disponibilidade automatizada para 
proteção de dados à prova de falhas e recuperação de desastres de local remoto; juntos num só pacote. 
Podem aprovisionar dinamicamente (thin provision) a capacidade de armazenamento, migrar dados 
através de SANmotion, acelerar o rendimento do armazenamento e criar cópias de discos em alta 
velocidade para fazer rapidamente backups e recuperar discos. E o melhor de tudo é que DataCore é um 
software portátil, o que permite que estas soluções sobrevivam a múltiplas gerações de plataformas de 
hardware". 

Soluções de Armazenamento Virtual com características agrupadas – Explicação 

Com estas Soluções de Armazenamento Virtual com características agrupadas, as principais 
características e funções de SANmelody foram combinadas ou ‘Agrupadas', fazendo com que estes 
produtos sejam fáceis de usar e efetivos quanto a aos custos. Assim como todas as soluções de 
DataCore, estas são soluções de software portáteis que funcionam em um servidor que pode ser até 
uma máquina virtual (VM). As soluções consolidam o armazenamento (de todo tipo) em uma rede de 
área de armazenamento (SAN) e permitem que os administradores do sistema e da rede dividam e 
sirvam esse armazenamento da forma que desejarem a seus servidores. Além disso, as Soluções de 
Características Agrupadas automatizam a atribuição de capacidade e a administração, bem como outras 
tarefas administrativas para conseguir uma máxima utilização e eficiência. Sobretudo protegem os 
dados, ao mesmo tempo que proporcionam à infra-estrutura de armazenamento de uma organização a 
mesma classe de benefícios do VMware com relação aos servidores. 



“Estas soluções são de incrível valor pelo custo que implicam”, afirma Ken Celecia, Diretor do Fairway 
Consulting Group. “Localizam a funcionalidade da classe empresarial em um nível acessível que uma 
empresa, independentemente do seu tamanho, pode utilizar. As organizações obtêm SAN que 
proporciona proteção de dados de alta disponibilidade, failover automático, mais recuperação de 
desastre de local remoto; tudo em um pacote. Além disso, as empresas podem fazer upgrades de um 
produto de DataCore para outro, simplesmente pagando a diferença de custo. É simples assim. As 
soluções não são custosas, são de fácil administração e podem crescer na medida em que as 
necessidades mudam”. 

Programa de melhoria de investimento "Transferência do valor " 

O Programa de Melhoria exclusivo da DataCore “Transferência do Valor” (Value Carry-forward) aplica-se 
a todas as Soluções de Armazenamento Virtual de Características Agrupadas de DataCore. 
"Transferência do Valor” significa que os usuários pagam apenas a diferença de custo em caso de 
agregar opções como Canal de Fibra, aumentar a capacidade ou ir para plataformas SANsymphony de 
maior escala a qualquer momento. Você compra, obtém melhorias e paga apenas a diferença. É simples 
assim. 

Preço e disponibilidade 

As Soluções de Armazenamento Virtual de Características Agrupadas de DataCore suportam um leque 
de capacidades: 2TB, 3TB, 4TB, 8TB, 16TB e 32TB, além disso, têm disponibilidade imediata. Todas 
estas soluções também podem ser melhoradas facilmente para suportar conexões de Canal de Fibra e, 
desta forma, oferecer às companhias a máxima flexibilidade na escolha de rede, sem requerer que o 
cliente pague por sua escolha antecipadamente. Para saber mais, visite: 
http://www.datacore.com/products/prod_SANmelody_buy.asp. 
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