
EonStor DS
Performance excelente, a um preço acessível
Interconexão com host híbrido por defeito
Múltiplas soluções de proteção cache
Acessíveis e escaláveis
Backup e armazenamento de nível enterprise
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Os EonStor GS são uma gama soluções de storage empresarial SAN de alta disponibilidade, com inúmeros 

modelos, com host boards flexíveis e estáveis, design modular seguro e elevada escalabilidade, que permitem a 

gestão de dados através de um software com interfaces muito fáceis de utilizar. 

É ideal para todos os ambientes SAN e aplicações empresariais (como bases de dados, visualização,edição de vídeo 

e videovigilância). Esta linha de produtos destaca-se pela sua velocidade e confiança, que permitem encontrar uma 

solução de storage adequada às necessidades e orçamentos específicos de cada empresa.

Quais as linhas mais recomendadas no geral?

Os EonStor DS 4000/3000 series são soluções empresariais de elevada performance com transmissão SAN 

excepcional, capazes de processar grandes fluxos de dados.

Vão ao encontro das necessidades de armazenamento tanto de PMEs, como de grandes empresas e aumentam a 

sua produtividade geral. Para além dos inúmeros modelos disponíveis, podem ser incluídos até 4 conjuntos de host 

boards modulares para cumprir totalmente os elevados requisitos de memória das aplicações e arquitetura, 

permitindo uma maior flexibilidade de configuração e velocidade na utilização de aplicações típicas no mercado. 

O DS 4000 é recomendado para quem quer uma solução focada no desempenho e o DS 3000 é ideal para quem 

procura uma solução ainda mais económica.

Solução eficiente em termos de custo

O EonStor DS 2000/1000 é uma solução empresarial de gama de entrada, especialmente concebida a pensar nas 

necessidades de armazenamento das PMEs. Garante funcionalidades completas de backup, que permite ao 

administrador IT gerir de forma mais eficiente pequenos fluxos de trabalho SAN, sem perdas de tempo e com 

menos custos. 

O EonStor DS 2000/1000 é escalável até mais de 4PB de capacidade e inclui host boards modulares, para garantir 

a melhor adaptação às necessidades das empresas. Assim sendo, se a maior preocupação for IOPS, o DS 2000 é a 

escolha acertada. Por outro lado, o DS 1000 é a solução mais eficiente em termos de custo.
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Elevada capacidade num único sistema

Com cada vez mais de informação, a quantidade de dados que 

as empresas têm de armazenar tem crescido exponencialmente. 

As soluções de storage da Infortrend alocam a capacidade de 

armazenamento necessária e, combinadas com expansões de 

alta densidade, oferecem capacidades de armazenamento local 

de nível TB ou PB, tudo com apenas um único sistema.
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Budget

RAM máx: 64GB

2 Host Boards

Capacidade para até 
444 discos

Máximo portas: 16

RAM máx: 64GB

2 Host Boards

Capacidade para até 
444 discos

Máximo portas: 16

RAM máx: 128GB

4 Host Boards

Capacidade para até 
444 discos

Máximo portas: 24

RAM máx: 256GB

4 Host Boards

Capacidade para até 
444 discos

Máximo portas: 24

Comparativo de Soluções EonStor DS

Saiba mais detalhes sobre estas e outras soluções de storage da Infortrend aqui ou contacte-nos em next@minitel.pt

Design Modular

Desde fontes de alimentação, a ventiladores, 

controladores ou host boards, todos os produtos da 

Infortrend adoptam designs modulares para reduzir a 

complexidade da manutenção e possibilitar apoio 

técnico e serviços RMA mais rápidos e precisos, 

evitando interrupções demoradas no backup.


