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HPE MSA 2062 10GBE
ISCSI SFF STORAGE
(R0Q82A)
MSA Depolama

GENEL BAKIŞ
YENILIKLER

·

·

Entegre RJ45 Ethernet bağlantı noktasıyla
denetleyici başına dört (4) 10 GBase-T
iSCSI ana bilgisayar bağlantı noktasına
sahip LFF ve SFF 2062 dizi modelleri,
SFP'lere olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve
toplam sahip olma maliyetini düşürür.
HPE MSA Gen6 2060 ve 2062 dizi
modeller için en son IN110 ürün yazılımı
sürümüyle %34'e varan performans artışı

Son derece basit ve uygun fiyatlı flaş depolama mı
arıyorsunuz? HPE MSA 2062 Storage, küçük çaplı ve uzak ofis
dağıtımları için uygun fiyatlı uygulama hızlandırmaya yönelik
olarak tasarlanmış flaş özellikli bir sistemidir. Düşük maliyeti sizi
yanıltmasın. HPE MSA 2062, giriş ücretli bir depolama
dizisinden beklemeyeceğiniz basitliği, esnekliği ve gelişmiş
özellikleri birlikte sunar. 3,84 TB katıştırılmış flaş
kapasitesinden başlayarak, sistemi buradan herhangi bir katı
hal diski (SSD), yüksek performanslı Kurumsal SAS HDD veya
daha düşük maliyetli Midline SAS HDD kombinasyonuyla
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(saniyede giriş/çıkış işlemi).
18 TB kapasiteli 7,2 K LFF SAS sabit
sürücü, tek sürücü ve altılı paket
seçenekleri, HPE MSA 2062 LFF dizisi
modelleri ve HPE MSA 2060 LFF
genişletme sürücü muhafazaları için
mevcuttur.
Kullanılabilirliği artıran, RAID yeniden
oluşturma sürelerini önemli ölçüde azaltan,
performansı artıran, kurulumu basitleştiren
ve disk havuzlarının daha tanecikli
genişletilmesini sağlayan yeni disk grubu
türü (MSA DP+).
Yeni 18 TB kapasiteli 7,2 K LFF SAS sabit
sürücü, tek sürücü ve altılı paket
seçenekleri, 2062 LFF dizi modelleri ve
2060 LFF genişletme sürücü muhafazaları
için mevcuttur.
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ölçeklendirebilirsiniz. 325.000'den fazla giriş çıkış işlemi (IOP)
sunabilen HPE MSA 2062, her şey dahil yazılım paketi ve dahili
3,84 TB flaş kapasitesiyle size %32'ye kadar tasarruf sağlar.
Yüksek performans elde etmenize ve zorlu bütçeleri
karşılamanıza yardımcı olmak için son derece basit ve uygun
fiyatlı bir flaş depolama.

ÖZELLIKLER
Uygun Fiyatlı Uygulama Hızlandırma
HPE MSA 2062 Storage, küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygun maliyetli
uygulama hızlandırma için 325.000'in üzerinde giriş çıkış işlemi (IOP) sunabilir.
Her şey dahil yazılımın yanında dahili 3,84 TB Katı Hal Sürücüsü (SSD) kapasitesi
ile HPE MSA 2062 satın alımlarınızda %32 tasarruf edin.

MSA'nın "Ayarla ve Unut" Veri Hizmetlerini Yönetmek için Tahsis
Edilmiş Bir Depolama Yöneticisi Gerekli Değildir
HPE MSA 2062 Depolamanın kurulumu, kullanımı ve bakımı, BT konusunda
bilgili bir kişi için bile kolaydır. Yöneticiler, HPE MSA 2062'nin yeni Depolama
Yönetimi Yardımcı Programını sezgisel ve gezinmesi kolay bulacaktır.
HPE MSA'nın otomatik kademeleme motoru, iş yükü değişikliklerine sizin yerinize
dinamik olarak yanıt verir, en sıcak verilerin otomatik olarak ve gerçek zamanlı
olarak en hızlı ortama taşınmasını sağlar.

Olağanüstü Durum Halinde İşletmenizin Çalışmaya Devam Etmesini
Sağlamak için Veri Koruma Özelliklerinden Yararlanın
HPE MSA 2062 Depolamanın sunduğu sanallaştırılmış anlık görüntü teknolojisi
ile veri koruması ve anında kurtarma artık çocuk oyuncağı.
Fiber Kanal (FC) veya iSCSI aracılığıyla uzaktan çoğaltma, uygun fiyatlı bir
olağanüstü durum kurtarma çözümü sağlar.
Yerel anahtar yönetimine sahip şifreli SSD'ler ve HDD'ler güvenli, şifreli bir hibrit
flaş dizisi sağlamak için dağıtılabilir.

Geleceğe Doğru Büyümeyi Kolaylaştıran Esnek, Modüler Mimari
HPE MSA 2062 Depolama, maksimum 9 muhafaza (temel sistem dahil 10) için
3,5 inç LFF ve 2,5 inç SFF 2060 genişletme sürücü muhafazalarının bir karışımını
destekler.
Küçük ölçekte başlayıp ihtiyaca göre SSD'ler, Kurumsal SAS veya MidLine SAS
HDD'lerini dilediğiniz gibi bir arada kullanabilirsiniz.

Veri sayfası

Page 3

Teknik özellikler

HPE MSA 2062 10GbE iSCSI SFF Storage

Product Number

R0Q82A

Kapasite

SFF genişletmeyle 917,76 TB / LFF genişletmeyle 2032,32 TB (maksimum genişletmeyle)

Sürücü açıklaması

(2) HPE 1,92 TB Okuma Yoğunluklu SFF SSD'ler dahildir (dizi modeli başına maksimum 24 SFF sürücü)

Ana bilgisayar arabirimi

8 bğlntı noktlı 10GbE iSCSI, denetleyici başına 4 bağ. nok.

Depolama denetleyicisi

(2) HPE MSA 2060 10 Gb iSCSI depolama denetleyicileri, denetleyici başına 4 bağlantı noktası

Depolama uzantısı seçenekleri

24 sürücü bölmesi 2060 SFF disk muhafazası ve/veya 12 sürücü bölmesi 2060 LFF disk muhafazası (9
adede kadar eklenebilir)

Kümeleme desteği

Evet

SAN yedekleme desteği

Evet

Depolama yansıma desteği

Evet

Systems Insight Manager desteği

Evet

Uyumlu işletim sistemi

Windows Server 2019 Windows Server 2016 VMWare vSphere 6.7 Red Hat Linux 8 SuSE SLES 15

Form faktörü

2U

Enerji verimliliği

Energy Star Uyumlu

Ürün Boyutları (metrik)

8,9 x 44,5 x 50,8 cm

Ağırlık

5,0 kg

Garanti

Üç yıllık sınırlı garanti, parça değişimi, sonraki iş gününde teslimat. Disk muhafazaları, sabit sürücüler ve
seçenekler kendi garantilerini taşır.

Ek teknik bilgiler, mevcut
modeller ve seçenekler için
lütfen Kısa Özellikler kısmına

HPE POINTNEXT SERVICES
HPE Pointnext Services, işlerinizi ileriye taşımanıza ve geleceğe hazırlanmanıza yardımcı

olmak için teknoloji ve uzmanlığı bir araya getiriyoruz.

HPE Pointnext Services'tan Operasyon Hizmetleri

bakın

HPE Pointnext Tech Care, istikrarlı inovasyonu sürdürmeye yardımcı olmak için ürüne özel

uzmanlara, yapay zeka yönlendirmeli dijital deneyime ve genel teknik rehberliğe hızla
erişmenizi sağlar. Daha hızlı yanıtlar vermek ve daha fazla değer sunmak için BT desteğini
en baştan yeniden tasarladık. HPE Pointnext Tech Care, sadece bozulan şeyleri onarmanın
aksine işleri yapmanın daha iyi yollarını sürekli araştırarak iş hedeflerinize ulaşmaya
odaklanmanıza yardımcı olur.
HPE Pointnext Complete Care, tüm BT ortamınızın optimizasyonuna bütünsel bir yaklaşım

getiren, modüler bir uçtan buluta BT ortamı hizmetidir ve kişiselleştirilmiş ve müşteri odaklı
bir deneyim sayesinde üzerinde anlaşılan BT sonuçları ve iş hedeflerine ulaşılmasını sağlar.
Bunların tümü, HPE Pointnext Services uzmanlarından oluşan özel bir ekip tarafından
sağlanır.
HPE Integration and Performance Services, münferit ihtiyaçlar, iş yükleri ve
teknolojilere dayanan bir hizmet menüsüyle ürün yaşam döngünüzün herhangi bir
aşamasında deneyiminizi özelleştirmenize yardımcı olur.

·
·
·
·

Tavsiye, tasarım ve dönüştürme
Dağıtım
Entegrasyon ve taşıma
Çalıştırma ve iyileştirme

·
·
·
·

Finans Hizmetleri
GreenLake Management Services
Kullanımdan kaldırma ve silme
BT Eğitimi ve kişisel geliştirme

İlgili diğer hizmetler
HPE Education Services çalışanlarınıza dijital bir dönüşüm için gereken becerilerini
genişletirken destek olacak kapsamlı bir dizi hizmet sunar. Diğer sorularınız ve destek
seçenekleriniz için HPE Satış Temsilcinize veya Yetkili Kanal İş Ortağınıza danışın.
Arızalı Ortamı Alıkoyma isteğe bağlıdır ve arıza nedeniyle HPE tarafından değiştirilen
Disk Sürücüler ve uygun SSD/Flash Sürücüleri korumanızı sağlar.

HPE GREENLAKE
HPE GreenLake, tek bir birleşik işletim modeliyle bulut deneyimini uygulamalara ve verilere -

Doğru satın alma kararını verin.
Satış öncesi uzmanlarımızla iletişime geçin.

Bir iş ortağı bulun

veri merkezleri, çoklu bulutlar ve uçlar- her yerde ulaştıran, HPE'nin pazar lideri Hizmet
Olarak BT teklifidir. HPE GreenLake, kurum içi iş yükleri için genel bulut hizmetleri ve
altyapı sağlar ve kullanım başına ödeme modeliyle tamamen yönetilebilirdir.
BT finansman çözümleri gibi daha fazla hizmet arıyorsanız lütfen buradan keşfedin.
[1] Dahili testlere dayanır. Ayrıntılar için MSA Hızlı Belirtimlerine bakın www.hpe.com/storage/msa
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