Prečo softvér Open-E ?
Hodnota Open-E
Vyše 27,000 inštalácií v spoločnostiach Fortune 500 (500
najväčších korporácií USA) a vo viac ako 100 krajinách sveta za
posledných 10 rokov.
Množstvo priemyselných ocenení a uznaní od PC Professional,
Storage Security, Computer Partner, Network Computing, Tom’s
Hardware, Storage Awards, PC Pro Labs a mnohých ďalších.

Problém na trhu

Nesporný líder v pomere cena / výkon

Najstabilnejší

Najľahší na používanie a riadenie

Potrebujete vo Vašej sieti robustný softvér pre ukladanie dát,
avšak niektoré riešenia…
- nemajú podporu starších zariadení alebo najnovších
hardvérových štandardov.
- neumožňujú Vám aj naďalej používať Váš obľúbený zálohovací
program.
- majú množstvo funkcií, ale užívateľské prostredie je takmer
nepoužiteľné.
- fungujú na nestabilnom operačnom systéme, ktorý vyžaduje
neustále reštartovanie a majú katastrofálne výpadky.
- sú open-source a preto lacné, no majú veľmi slabú podporu.
- vyzerajú byť cenovo dostupné, až kým si nedoplníte všetky
add-ony, ktoré požadujete a potom zistíte, že sú poriadne
predražené.

Vynikajúca kompatibilita s priemyselnými
štandardami
Robustné, mnohokrát ocenené
podnikové riešenie

5 Hlavných dôvodov

pre zvolenie Open-E DSS V7

Tak ako nájsť najvhodnejšie podnikové riešenie pre ukladanie
Vašich dát, ktoré je kompatibilné so starším, ako aj s najnovším
hardvérom, je relatívne ľahko nastaviteľné a použiteľné,
skutočne stabilné a cenovo prijateľné?

... a riešenie

Open-E DSS V7

Najstabilnejší, robustný a cenovo
dostupný softvérový manažment pre
ukladanie dát
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5 hlavných dôvodov pre zvolenie Open-E DSS V7
Robustné, mnohokrát ocenené
podnikové riešenie
Open-E získalo od roku 2004 množstvo priemyselných ocenení
od PC Professional, Storage Security, Computer Partner,
Network Computing, Tom’s Hardware, Storage Awards, PC Pro
Labs a mnoho ďalších. Obsahuje mnoho vyspelých funkcií:
- Administračné nástroje
- Sieťový a ukladací manažment
- Synchrónna a asynchrónna replikácia
- Monitorovanie
- Široká podpora hardvéru
- SAN a NAS funkcionalita
- Podpora množstva sieťových klientov a protokolov

Na rozdiel od iných softvérov, ktoré sú bohaté na funkcie, ale
obtiažne na nastavenie a riadenie, je Open-E DSS známe
svojou jednoduchosťou nastavenia a manažovania.
- Úvodný inicializačný wizard
- integrácia s Windows Active Directory
- Manažér plánovania úloh
- Automatické aktualizácie a rollback OS
- E-mailové upozornenia

Najstabilnejší

Vynikajúca kompatibilita s
priemyselnými štandardami
Na rozdiel od konkurenčných aplikácií, je Open-E na trhu dosť
dlho, aby podporovalo starší hardvér a zároveň obsahovalo
podporu aj najnovšieho hardvéru (vrátane 10Gbit NIC, 8Gbit FC
HBA, SSD, RAID s SSD cache, a viacprocesorová podpora). A
samozrejme spolupracuje s obľúbenými zálohovacími softvérmi.
- Podporuje starší hardvér
- Podporuje najnovší hardvér
- Podporuje obľúbené zálohovacie softvéry
- Vmware a Citrix ready
- API pre vývoj aplikácií

Najľahší na použitie a riadenie

Open-E DSS používa ako operačný systém Linux, ktorý je
známy svojou stabilitou, bez potreby akéhokoľvek zásahu po
mnoho rokov. Je to rozdiel oproti konkurencii, ktorá je notoricky
nestabilná a neustále vypadáva.
- Linuxový operačný systém
- podpora žurnálového systému
- dlhodobo testovaný vývoj
- vyše 2500 automatických testov
- nezávislé QA testy

Líder v pomere cena / výkon
Open-E DSS ponúka najlepší pomer ceny a výkonu, pričom
obsahuje pokročilé funkcie, ktoré ponúka konkurencia navyše
k už aj tak dosť drahému základnému softvéru. Pozrite sa na
niektoré funkcie, ktoré konkurencia dáva za príplatok, ale v
Open-E DSS sú obsiahnuté už v základe:
- Nezávislý operačný systém
- Nepretržitá ochrana dát
- Vysoká dostupnosť cez 2 Nody
- Synchrónna replikácia zväzku cez LAN
- Dátová replikácia cez LAN a WAN
- a mnoho ďalšieho

Pre viac informácií prosím volajte +421 903 153 610 alebo pošlite e-mail na info@maxcomputers.sk.
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