
EonStor GS
O EonStor GS é uma solução concebida especialmente 

para empresas que permite uma alta disponibilidade, 

integrando serviços SAN, NAS e gateway cloud, que 

garantem um ambiente híbrido mais eficiente 
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A gama de produtos EonStor GS está disponível em variadas configurações de hardware, com host boards flexíveis 

e design modular estável para maior flexibilidade e escalabilidade, software de gestão completa de dados e 

interface intuitiva. 

É ideal para infraestruturas NAS e SAN e aplicações enterprise típicas (como bases de dados, virtualização, edição 

de vídeo, partilha de ficheiros, backup, videovigilância e integração cloud). Esta linha de produtos destaca-se pela 

sua rapidez, flexibilidade e confiança, permitindo encontrar uma solução de storage ideal para quaisquer 

necessidades de performance e orçamentos.

Quais as linhas mais recomendadas em termos de custo?

Os EonStor GS 3000/2000 series são soluções empresariais abrangentes, com desempenho de transmissão SAN e 

NAS excepcional, que respondem às necessidades tanto de PMEs, como de grandes empresas.

Oferecem até 4 conjuntos de host boards modulares, que garantem a capacidade necessária para as inúmeras 

aplicações ou transformação de arquitetura, para permitir mais flexibilidade na configuração. Para além disso, o 

sistema é facilmente escalável, com mais de 8PB de capacidade de storage, capazes de acompanhar o crescimento 

das empresas. O GS 3000 é especialmente indicada para quem valoriza a performance e o GS 2000 é ideal para 

quem procura uma solução muito económica, mas capaz de satisfazer as suas necessidades gerais de storage.

Solução entry-level

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

necessidades de armazenamento das PMEs. Garante um armazenamento e partilha de dados sem falhas e 

integração cloud, permitindo ao administrador IT gerir de forma mais eficiente fluxos de trabalho SAN e NAS, sem 

perdas de tempo e com menos custos. 

O EonStor GS 1000 é escalável até mais de 4PB de capacidade e inclui dois slots para host boards modulares, para 

garantir a melhor adaptação às necessidades das empresas. É a escolha mais acertada para quem procura uma 

solução de baixo custo.
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Soluções avançadas para diferentes tipos de volumes de trabalho 

Os EonStor GS 5000/4000 series constituem a base da gama enterprise de alta performance, com grande 

flexibilidade, eficiência e escalabilidade, para um maior desempenho da empresa.

Estas soluções de storage são capazes de gerir com eficácia grandes fluxos de dados e transferências, mesmo dos 

ficheiros mais pesados. São especialmente indicadas para ambientes híbridos que adoptam SAN, NAS ou 

integração cloud. O GS 5000 é ideal para assegurar uma performance e capacidade de armazenamento excelentes, 

com um elevado número de portas. Por outro lado, o GS 4000 é a opção acertada se procurar uma solução eficaz, 

mas ainda mais eficiente em termos de custos.

SAN,  NAS e  Cloud numa única solução de  Storage

Com os constantes novos desafios tecnológicos, cada vez mais 

empresas têm a necessidade de transformar a sua infraestrutura de 

storage. Para além de garantir uma capacidade de armazenamento local 

ao nível dos TB e PB para apps críticas, os EonStor GS ajudam os 

utilizadores a expandir o seu armazenamento para a cloud, ajustando o 

as configurações do sistema de acordo com os requesitos da empresa.
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Budget

RAM máx: 64GB

2 Host Boards

Capacidade para 
até 444 discos

Máximo portas: 16

RAM máx: 128GB

4 Host Boards

Capacidade para 
até 864 discos

Máximo portas: 24

RAM máx: 256GB

4 Host Boards

Capacidade para 
até 900 discos

Máximo portas: 24

RAM máx: 256GB

4 Host Boards

Capacidade para 
até 864 discos

Máximo portas: 32

RAM máx: 1024GB

16 Host Boards

Capacidade para 
até 1680 discos

Máximo portas: 64

Comparativo de Soluções EonStor GS

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

https://www.infortrend.com/global/products/GS

