Veri sayfası

HPE SANNAV YÖNETIM
PORTALI TEMEL SÜRÜM 1
YIL LTU (R3P45A)
Storage Device Management Software

GENEL BAKIŞ
YENILIKLER

·

SANnav Management Portal ve SANnav
Global View Yazılımı İçin 5 Yıllık Süreli
Lisans Olanağı

SAN performansını ve genel operasyonel durumu akıllı bir
şekilde görselleştirmek, yönetmek ve analiz etmek ister
misiniz? Kurumlar, yeniliği ve dijital dönüşümü desteklemek
için veri merkezlerini modernleştirirken, depolama ağları yeni
uygulamalara uyum sağlamak için daha da hızlı gelişiyor. Bu
nedenle yöneticiler SAN durumunu ve performansını daha
verimli bir şekilde görselleştirmeye ve yönetmeye ihtiyaç
duyuyor. HPE SANnav Management Software, HPE B-serisi
Fiber Kanal SAN ortamları için yeni nesil SAN yönetimi
uygulama paketidir. SANnav Management Portal Software ve
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SANnav Global View Software'den oluşur. SANnav
Management Portal, yapılandırma, bölgelendirme, dağıtım,
sorun giderme ve raporlama gibi genel iş akışlarını izlemek ve
kolaylaştırmak için modern ve basit bir tarayıcı tabanlı kullanıcı
arabirimine sahip, otonom bir SAN'ın temelini oluşturur.
SANnav Global View, basit ama akıllı bir panoyu kullanarak
birden fazla SANnav Management Portal örneğinin durumunu,
performansını ve envanterini görselleştirmeye olanak tanır.

ÖZELLIKLER
Basit Ama Kapsamlı Yönetilebilirlik
Genel yapılandırma görevleri için sezgisel, kullanım örneği tabanlı iş akışına sahip
modern kullanıcı arabirimi sunar.
Özelleştirilebilir sağlık, performans, olay, envanter, güvenlik ve durum panolarıyla
izlemeyi iyileştirir.
Yapıya anlık bakış, güçlü günlük analizi, geçmiş ve gerçek zamanlı veriler
sayesinde hızla sorun giderir.
Ana bilgisayar, hedef, yapı ve bölgeye dayalı, bağlam içi topoloji
görüntülemelerini gösterir.

Odaklı Küresel Görünürlük
Coğrafi konumlardaki küresel envanteri yakalar ve SAN kullanımını görselleştirir.
Genel SAN durumu, olayları, ihlalleri ve kaymalarını izlemek için tekli ekran
(SPoG) görünümü sağlar.
Yerel örneklerde hızlı ve derinlemesine sorun gidermeye olanak tanır.

Esnek ve Ölçeklenebilir
SAN yönetimi için yüksek derecede ölçeklenebilir istemci sunucusu mimarisi
uygular.
1 yıllık, 3 yıllık ve 5 yıllık, dönem tabanlı lisanslardan oluşan esnek seçeneklerle
sunulur.
Mevcut ve gelecekteki HPE B-serisi SAN Altyapısı - 8 Gb, 16 Gb ve 32 Gb
anahtarlarını ve yöneticilerini destekler.

Teknik özellikler

HPE SANnav Yönetim Portalı Temel Sürüm 1 yıl
LTU

Product Number

R3P45A

Desteklenen donanım ortamı

HPE B Serisi Fiber Kanal Yöneticileri ve Anahtarları

Sürüm

HPE SANnav Management Portal Base Edition (1 yıllık, 3 yıllık ve 5 yıllık dönem lisansı)
HPE SANnav Management Portal Enterprise Edition (1 yıllık, 3 yıllık ve 5 yıllık dönem lisansı)
HPE SANnav Global View (1 yıllık, 3 yıllık ve 5 yıllık dönem lisansı)

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

·
·
·
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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.

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.
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