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HPE STOREEVER LTO-8
ULTRIUM 30750
INTERNAL TAPE DRIVE
(BC022A)
Tape Drives-Ultrium

GAMBARAN UMUM
APA YANG BARU

·
·

Kini tersedia HPE StoreEver LTO-9 Ultrium
45000 Tape Drive, yang mampu
menyimpan hingga 45 TB (terkompresi
2,5:1) per kartrid
HPE StoreEver LTO-9 Ultrium 45000
Tape Drive tersedia sebagai antarmuka
SAS 12 GB/dtk

HPE StoreEver LTO Ultrium Tape Drive mewakili sembilan
generasi teknologi Linear Tape Open (LTO) yang mampu
menyimpan hingga 45TB [1] per kartrid, dengan enkripsi data
hardware, HPE StoreOpen dengan Linear Tape File System
(LTFS) untuk kemudahan penggunaan dengan performa yang
belum pernah ada sebelumnya. Enkripsi hardware data
menggunakan AES 256-bit memberikan keamanan yang
mudah diaktifkan untuk melindungi data paling sensitif dan
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mencegah akses tidak sah ke kartrid pita.LTFS adalah format
terbuka untuk penyimpanan data di pita, yang membuat pita
LTO generasi 5 dan yang lebih baru mampu menjelaskan
sendiri dan berbasis file. Dengan kemampuan laju transfer data
native hingga 300 MB/dtk, pencocokan laju data akan semakin
mengoptimalkan performa dengan mencocokkan kecepatan
sistem host untuk menjaga streaming drive, sehingga performa
pita menjadi lebih cepat.

FITUR
Kapasitas, Performa, Pemantauan, Enkripsi, dan Berbagi File yang
Memukau dengan LTFS
HPE StoreEver LTO Ultrium Tape Drive menyediakan kapasitas terkompresi
hingga 45 TB[1] pada satu kartrid.
Dengan software HPE StoreOpen dan LTFS, pelanggan dapat menyimpan data
dalam format terbuka, yang membuat pita yang mampu menjelaskan sendiri dan
berbasis file.
Memungkinkan celah pencadangan yang terketat sekalipun dapat dilakukan
dengan kinerja yang berkualitas yang lebih tinggi.
Menyediakan salah satu tingkat keamanan yang tertinggi dengan enkripsi untuk
privasi data cadangan yang kuat, untuk mengamankan informasi rahasia dan
memenuhi syarat kepatuhan dengan cepat dan dengan lebih sedikit kartrid.

Andal, Terhubung dengan Baik, dan Kompatibel
Dengan HPE StoreEver LTO Ultrium Tape Drive, drive pita dapat terus
menyesuaikan kecepatan drive untuk menjaga streaming drive, sehingga
memaksimalkan performa dan mengurangi mulai/berhenti agar meningkatkan
keandalan drive dan media Hewlett Packard Enterprise secara signifikan.
Model SAS memenuhi kualifikasi untuk server Hewlett Packard Enterprise dan
non-Hewlett Packard Enterprise; termasuk platform populer dari vendor seperti
Dell, IBM, dan Sun. Lihat matriks kompatibilitas HPE StoreEver di rel sebelah
kanan untuk informasi lebih lanjut.
Daftar beragam aplikasi software pencadangan dan pengarsipan yang didukung,
seperti Micro Focus, Veeam, VERITAS, Dell EMC, IBM, Commvault, dan banyak
lagi.

Solusi Lengkap yang Bisa Langsung Digunakan
HPE StoreEver LTO Ultrium Tape Drive menyediakan media, kabel, dan panduan
pengguna HPE LTO.
Untuk organisasi Teknologi Informasi dengan persyaratan retensi data jangka
panjang yang ketat, kemampuan perlindungan data WORM menawarkan metode
yang sederhana dan andal untuk mengarsipkan catatan, sehingga pelanggan
dapat memenuhi peraturan kepatuhan industri yang paling berat.
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Spesifikasi Teknis

HPE StoreEver LTO-8 Ultrium 30750 Internal Tape
Drive

Product Number

BC022A

Teknologi perekaman

LTO-8 Ultrium 30750

Jenis drive

Standalone HPE StoreEver LTO Ultrium Tape Drive

Kapasitas

30 TB Terkompresi 2.5:1

Antarmuka host

6 Gb/d SAS

Kecepatan transfer

300 MB/s native maksimum

Kemampuan WORM

Ya

Kemampuan enkripsi

AES 256-bit

Form factor

5,25 inci ketinggian setengah

Dimensi Produk (metrik)

4,1 x 14,5 x 20,6 cm

Berat

1,45 kg

Untuk informasi teknis
tambahan, opsi dan model
tersedia, mohon kunjungi
QuickSpecs

HPE POINTNEXT SERVICES
HPE Pointnext Services menggabungkan teknologi dan keahlian untuk membantu Anda

memajukan bisnis dan mempersiapkan segalanya ke depannya.

Operational Services dari HPE Pointnext Services
HPE Pointnext Tech Care memberikan akses cepat ke pakar khusus produk, pengalaman

digital berbasis AI, dan panduan teknis umum agar dapat terus menciptakan inovasi. Kami
telah mengubah dukungan TI dari awal untuk memberikan jawaban yang lebih cepat dan
nilai yang lebih besar. Dengan terus mencari cara yang lebih baik untuk melakukan
sesuatu—bukan hanya memperbaiki kerusakan—HPE Pointnext Tech Care membantu
Anda berfokus pada upaya mencapai tujuan bisnis.
HPE Pointnext Complete Care adalah layanan lingkungan TI edge-to-cloud modular yang

menerapkan pendekatan menyeluruh untuk mengoptimalkan seluruh lingkungan TI Anda,
serta mencapai hasil TI dan tujuan bisnis yang disepakati melalui pengalaman yang
dipersonalisasi dan berpusat pada pelanggan. Semua layanan diberikan oleh tim HPE
Pointnext Expert yang ditugaskan.
HPE Integration and Performance Services membantu Anda menyesuaikan
pengalaman di setiap tahap siklus hidup produk dengan menu layanan berdasarkan
kebutuhan individu, beban kerja, dan teknologi.

·
·
·
·

Berikan saran, buat desain, dan lakukan
transformasi
Terapkan
Integrasi dan migrasi
Operasikan dan tingkatkan

·
·
·
·

Jasa Keuangan
Layanan Manajemen HPE GreenLake
Hentikan penggunaan dan bersihkan
Pelatihan TI dan pengembangan
personel

Layanan terkait lainnya
HPE Education Services menyediakan berbagai layanan lengkap untuk mendukung staf
Anda saat mereka memperluas keterampilan yang diperlukan untuk transformasi digital.
Tanyakan kepada Perwakilan Penjualan atau Mitra Saluran Resmi HPE Anda untuk
mengetahui pilihan pertanyaan tambahan dan opsi dukungan,
Penyimpanan Saat Media Rusak bersifat opsional dan dapat digunakan untuk
mempertahankan Disk atau SSD/Flash Drive yang memenuhi syarat yang diganti oleh
HPE karena kegagalan fungsi.

HPE GREENLAKE
Buat keputusan pembelian yang tepat.
Hubungi spesialis presale kami.

Temukan mitra

HPE GreenLake adalah penawaran TI sebagai layanan yang terdepan di pasar HPE yang

menghadirkan pengalaman cloud ke aplikasi dan data di mana saja – pusat data, multicloud, dan edge – dengan satu model operasi terpadu. HPE GreenLake memberikan
layanan cloud publik dan infrastruktur untuk beban kerja di tempat, yang terkelola
sepenuhnya dalam model pembayaran per penggunaan.
Jika Anda mencari lebih banyak layanan, seperti solusi pembiayaan TI, silakan jelajahi di
sini.
[1] Dengan HPE StoreEver LTO-9 dan kompresi 2,5:1
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Suku Cadang dan Bahan: HPE akan menyediakan suku cadang dan bahan pengganti yang didukung HPE yang diperlukan untuk
memelihara hardware yang tercakup.
Suku cadang dan komponen yang telah mencapai masa pakai maksimum yang didukung dan/atau batasan penggunaan
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