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Macierz Nimble objęta jest dedykowanym serwisem na poziomie L3, gdyż poziomy L1 i L2 zostały w pełni zautomatyzowane dzięki 
systemowi sztucznej inteligencji InfoSight. Oznacza to znaczną oszczędność czasu w przypadku konieczności skorzystania z niego.  
Ponadto, w przypadku zakupu rozwiązania dHCI wsparciem tym objęty zostanie cały stos technologiczny.
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Najlepsza redukcja danych na rynku

Wszystko łatwo (instalacja, obsługa, wsparcie) – czyli 3 Ł

Automatyzacja utrzymania/wsparcia i najbardziej 
zunifikowana administracja

Bramka do obsługi całego stosu, dzięki Nimble dHCI 
(skalowalność i obsługa z jednego panelu)

Wyjątkowy support

Macierz Nimble oferuje bezkonkurencyjną redukcję danych, dzięki systemowi plikowemu CASL oraz ponad 20 algorytmom opatentowanym 
tylko dla tego rozwiązania. HPE gwarantuje określone wskaźniki redukcji danych w programie StoreMore Guarantee.

Aplikacja Współczynnik redukcji danych

Virtual desktop infrastructure (VDI) 7.5–21.0x

Maszyny wirtualne 3.0–6.0x

Bazy danych 3.0–8.0x

Celem, który przyświecał twórcom Nimbla była zawsze prostota. Dlatego macierz tę można zainstalować i uruchomić w 15 min.  
Dzięki pełnej integracji z warstwą wirtualizacyjną zarządzanie stanie się znacznie łatwiejsze. Zasoby dyskowe, jak też obliczeniowe można 
administrować i nadzorować z jednego interfejsu graficznego. Łatwość odnosi się również do linii wsparcia, automatyzacja tworzenia i obsługi 
podstawowych zgłoszeń oszczędzi dużo czasu. Interakcja z pracownikami wsparcia, wyłącznie na poziomie trzecim, oznacza natychmiastową 
obsługę najwyższej jakości.

W sytuacjach, takich jak przyrost danych, który konsumuje 90% pojemności macierzy, jej komponenty będą zagrożone awarią przez wzgląd 
na zużycie czy inne czynniki, lub po prostu coś się zepsuje, system HPE InfoSight sam zgłosi usterkę, potrzebę wymiany lub awarię  
do serwisu. Zajmie się też rozwiązywaniem problemów. Gdy pojawi się taka potrzeba, wyśle niezbędne części (takie jak dyski, wentylatory, 
kontrolery itp.). Analityka predykcyjna HPE InfoSight jest zaawansowana do tego stopnia, że pozwala przewidzieć nadchodzącą potrzebę 
rozbudowy/wymiany/naprawy, zanim ta stanie się widoczna dla administratora.

Pełna integracja z produktami Vmware pozwala na zarządzanie i administrację całym stosem technologicznym z poziomu vCenter. 
Dzięki HPE InfoSight, nadchodzące zagrożenia i potrzeby rozbudowy całego stosu technologcznego będą automatycznie zgłaszane 
administratorowi oraz/lub serwisowi. Nimble dHCI to idealne rozwiązanie dla firm, które szukają prostoty w obsłudze i rozbudowie swoich 
zasobów IT, jednocześnie działając w szybko zmieniającym się środowisku biznesowym, gdzie niełatwo przewidzieć zapotrzebowanie  
na takie zasoby, jak pamięć dyskowa czy moc obliczeniowa.
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Tworzenie polityk dotyczących woluminu to duża oszczędność czasu dla każdego administratora, dlatego w HPE Nimble można wybrać 
które woluminy powinny być deduplikowane, kompresowane, szyfrowane. Można również wybrać wielkość bloku deduplikacji w zależności  
od aplikacji, jakie znajdują się na woluminie, co zwiększa efektywność redukcji danych.
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Płaskie ceny wsparcia

„Storage na lata”, czyli Timeless Storage

Zarządzanie całym cyklem życia danych  
(Wyjście na chmurę publiczną/prywatną – Cloud Volumes/RMC)

Najbardziej zaawansowana analityka predykcyjna (najwięcej sensorów, 
najwięcej obszaru analizy, największa baza danych do uczenia maszynowego)

Przy zakupie macierzy HPE Nimble gwarantujemy tę samą cenę za odnowienie wsparcia, jak przy jej zakupie. Klient dostaje gwarancję,  
że przy przedłużeniu kontraktu na usługi wsparcia otrzyma taką samą cenę na ten sam sprzęt, jak w momencie jego zakupu. Kupując 
macierze Nimble pozbywamy się strachu przed odnowieniem umowy na usługi wsparcia techniczego. Dajemy również działom IT oraz 
finansowym narzędzie do bardziej przewidywalnego planowania wydatków.

HPE InfoSight to najbardziej dojrzały i rozbudowany system analityki predykcyjnej dostępny na rynku. Około 5 tysięcy sensorów 
programistycznych ciągle czuwa nad bezpieczeństwem macierzy. System zbiera dane telemetryczne od ponad kilkunastu tysięcy klientów 
Nimbla na całym świecie, dzięki czemu baza danych do uczenia maszynowego jest największą spośród wszystkich dostępnych na rynku.

Dzięki programowi Timeless Storage możemy mieć pewność, że nasza macierz przetrwa dekadę bez żadnego uszczerbku na efektywności 
działania. Program ten oferuje wymianę kontrolerów na nowszą generację co 3 lata, przez 10 lat. W związku z rozwojem technologii wzrost 
efektywności macierzy w kontekście uzyskanych IOPS wyniesie o 25% więcej. Koniec z migracjami danych i powtarzającymi się cyklami 
weryfikacji dostępnych technologii. Jeżeli upgrade kontrolerów wymagał będzie zastosowania dysków korzystających z innych protokołów 
komunikacyjnych, HPE zobowiązuje się do wymiany dysków na kompatybilne z kontrolerami, w ramach początkowej ceny zakupu macierzy 
wraz z Timeless Storage. 

Z Timeless Storage klient zawsze ma najnowszą technologię pamięci masowych.

6 Automatyzacja polityk maszyn wirtualnych  
(wybór bloku deduplikacji, enkrypcji, kompresji)

Bezpłatne oprogramowanie RMC pozwala na swobodną wymianę danych między wszystkimi rozwiązaniami pamięci masowych HPE,  
jak i chmurą, bez względu na to czy jest ona publiczna, czy prywatna. Dzięki temu z łatwością, można zarządzać cyklem życia danych,  
tak by znajdowały się na wybranej platformie w momencie, gdy jest to dla administratora najwygodniejsze.
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