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EonStor GS/DS são Veeam Ready

As gamas de soluções de storage EonStor DS e GS atingiram o nível de Veeam Ready Repository, uma vez que 

já ultrapassaram os requisitos de performance necessários, garantindo às empresas soluções de backup e 

storage ainda mais flexíveis e eficazes.

Testados com a última versão do software Veeam, os EonStor DS cumprem os requisitos necessários para 

processos como Full Backup, Full VM Restore, Synthetic Full Backup e Instant VM Recovery. Assim sendo, as 

empresas que utilizam Veeam para backups VMware ou VMs Hyper-V, podem agora utilizar estas soluções de 

armazenamento certificadas.

Detalhes da Certificação

Família de Produtos: Infortrend - EonStor GS e DS

Classificação: Veeam Ready - Repository

Descrição: Storage e backup comprovados que suportam todas as funcionalidades de backup e 
recuperação Veeam

Arquitetura das soluções Infortrend + Veeam

1. Os sistemas de Storage EonStor GS/DS garantem a capacidade que precisa para o Hypervisor VM.

2. O servidor de backup com o software Veeam instalado lê os dados no sistema de armazenamento local 
e o backup para o site remoto ou storage gateway cloud.

3. Backup remoto para outro sistema GS/DS através do servidor de backup.



Escolhas de excelência para storage Veeam Ready

Gama EonStor GS

WHITE PAPER

Linha de sistemas de storage unificados (NAS + SAN) com alto desempenho, adequado tanto para 
arquivo e backup em bloco com velocidade de partilha de ficheiro de 6.800/3.500 MB/s CIFS.

Aplicações de backup com excelente relação entre custo e performance.

Capacidade máxima até 1.800 drives e mais de 18PB de capacidade.

Disponíveis em variados formatos e com diversas opções de interface.

Controlador duplo redundante e design modular de baixa manutenção.

Gama EonStor DS

Sistemas de storage SAN escaláveis e de alta produtividade, com velocidade de leitura sequencial 
de 11.000 MB/s e de escrita sequencial de 5.500 MB/s.

Aplicações de backup muito eficientes em termos de custo.

Escaláveis até 450 drives e mais de 4.5 PB de capacidade.

Disponíveis em inúmeros formatos e com variadas opções de interface.

Controlador duplo redundante e design modular de baixa manutenção.

Sobre a Infortrend

A Infortrend é especialista no desenvolvimento e fabrico de soluções de storage empresariais, desde 1993. Com grande 

foco no design próprio, teste e concepção, as soluções de armazenamento da Infortrend garantem uma capacidade de 

performance e escalabilidade que acompanham as mais recentes tendências, serviços de armazenamento de dados 

intuitivos, suporte pós-vendas personalizados e valor sem precedentes.


