
HPE Nimble Storage

Preditivo, radicalmente simples 
e pronto para a nuvem: 

A capacidade de gestão de informações é parte 
estrutural de qualquer empresa. Em um mercado  

no qual cada vez mais se corre contra o tempo, 
organização, agilidade e desempenho 

são fatores que determinam o sucesso  
ou o fracasso dos negócios.

Dessa forma, a TI empresarial  deve estar um 
passo à frente do desenvolvimento dos processos  

internos da instituição, antecipando problemas, 
expandindo possibilidades e atuando de forma 

contínua, sistemática e assertiva para gerar 
melhores resultados em menos  
tempo e com mais segurança.
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Impulsionadas pela demanda 
de agilidade e eficácia para a 
infraestrutura de tecnologia das 
grandes empresas, as soluções 
estratégicas de armazenamento e 
controle de dados se atualizam cada 
vez mais rapidamente. 

Em 2017, a Hewlett Packard Enterprise 
ampliou seu portfólio de soluções 
de armazenamento de dados com a 
aquisição da Nimble Storage. 
Esse processo faz parte da missão 
da HPE em tornar a TI híbrida mais 
simples para  seus clientes.

O sistema de armazenamento Nimble 
traz modelos All-flash, híbridos e 
secundários para acesso seguro e gestão 
rápida dos dados armazenados de médias 
e grandes empresas. 
Com a análise preditiva do InfoSight, 
86% dos problemas previstos são 
resolvidos automaticamente, agilizando 
processos e reduzindo custos.

TI híbrida: a solução do 
futuro e do presente!

HPE Nimble Storage

SEGURANÇA, PRATICIDADE E AGILIDADE QUE DETERMINAM 
A COMPETITIVIDADE E O RESULTADO DA SUA EMPRESA. 

A adesão à nuvem já se tornou 
parte da TI empresarial, porém nem 
sempre ela se adapta à quantidade 
e especificidade do trabalho. A TI 
híbrida é a resposta que integra a 
segurança do sistema tradicional 
local com a modernização e a 
eficiência da nuvem.

Programe-se para o sucesso

Preditivo

Pronto para  
a nuvem

Radicalmente 
simples

Timeless
Storage
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A infraestrutura de uma grande 
empresa é complexa e, muitas 
vezes, uma falha simples demora a 
ser detectada, travando processos 
inteiros e obrigando a equipe de TI 
a dedicar horas preciosas à tarefa 
de descobrir o que aconteceu. 

Isso tudo seria diferente com 
um processo otimizado de 
análise preditiva através da 
correlação de dados.

Isso acontece por meio da análise e 
correlação de milhões de sensores 
por segundo, de todos os sistemas 
instalados no mundo. Seu ambiente 
estará sob supervisão 24 horas por 
dia, com falhas sendo reparadas 
instantaneamente e proativamente, 
mesmo fora do Storage, usando a 
experiência de outros sistemas que 
passaram pelo mesmo problema.

O HPE InfoSight é capaz de prever 
erros e problemas em seu sistema 
de armazenamento, tornando-o 
mais inteligente e seguro.

de disponibilidade garantida  
em toda a base Nimble

dos problemas previstos 
resolvidos automaticamente

dos problemas resolvidos  
não estão no armazenamento

99,9%

86%

54%

HPE InfoSight
Inteligência Artificial para o seu Data Center
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Especificações técnicas

6 TB – 553 TB 11 TB – 1.470 TB 21 TB – 252 TB

4 TB – 238 TB 7 TB – 1.185 TB 16 TB – 200 TB

20 TB – 2.045 TB 13 TB – 2.371 TB 288 TB – 3.600 TB

Capacidade bruta Capacidade bruta Capacidade bruta

Capacidade utilizável Capacidade utilizável Capacidade utilizável

Capacidade efetiva Capacidade efetiva Capacidade efetiva

*Considerando-se redução de dados de 5:1, em 
virtude de desduplicação e compactação.

*Considerando-se redução de dados de 2:1, em 
virtude de compactação.

*Considerando-se redução de dados de 18:1, em 
virtude de desduplicação e compactação.

Sistema escalável, que combina a 
velocidade de armazenamento em 
flash com o poder da HPE InfoSight, 
entregando uma solução com 
até 66% de economia no TCO.

Armazenamento híbrido em adaptive 
alash array, com análise preditiva 
HPE InfoSight, pronto para a nuvem. 

Foco em backup e recuperação, 
com desempenho otimizado para 
flash, sem perder a capacidade para 
desenvolvimento, testes e análises, 
além de recuperar dados com maior 
facilidade e em menor tempo. 

All-flash Array Adaptive Flash Array Secondary Flash Array

Radicalmente simples
O HPE Nimble Storage tem o sistema de armazenamento perfeito para 
cada demanda, desde a necessidade de máxima capacidade para grandes 
operações até backups seguros. Tudo com implementação,  
configuração e gerenciamento simples.
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A TI híbrida já está consolidada 
como a melhor opção para negócios 
complexos em nível empresarial, por 
combinar data centers físicos internos 
com serviços de nuvem privados. 

Para isso, é necessário um sistema 
que funcione com eficácia nas duas 
frentes de forma fluída e gerenciamento 
específico para potencializar a 
efetividade da solução híbrida. 

O HPE Nimble Storage garante facilidade 
na transmissão de dados entre o seu data 
center e a nuvem com rapidez, evitando 
migrações lentas e manuais. Sua malha 
em flash permite o uso de apenas uma 
arquitetura flash para todo o ambiente 
multinuvem, implantando com facilidade 
as cargas de trabalho em todos os arrays.

Pronto para a nuvem*

A infraestrutura em armazenamento é um investimento hoje para garantir o amanhã da sua empresa. 
Porém, enquanto as demandas crescem, o seu investimento deve continuar dentro do melhor custo-benefício. 

flash primário flash secundário

armazenamento 
em nuvem

Timeless Storage

As soluções HPE Nimble Storage vêm com esta garantia para o futuro. 

All-inclusive 
Software

Valor de suporte 
justo e consistente

Nova controladora 
gratuita após 3 anos

Sem aumentos 
graduais

Satisfação  
garantida

* A migração de dados para nuvens não está disponível na América Latina.
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Oferecido a você pela HPE e a Intel®. 
Se tem intel, tem máxima produtividade.

hpe.com/br/pt/storage/nimble
Saiba mais em

Gartner Magic Quadrant para 
sistemas de armazenamento All-flash
Sua empresa pode contar com o storage líder no mercado

Desenvolvido pela Gartner Group,  
empresa de consultoria em TI, o 
Magic Quadrant é uma representação 
gráfica do mercado de tecnologia 
em  determinado período, 
funcionando como ferramenta de 
pesquisa e análise de qualidade. 

De acordo com os dados de outubro 
de 2017, a HPE está no topo do 
quadrante de líderes para sistemas 
de armazenamento All-flash, 
comprovando a entrega de soluções 
que atendem às demandas das 
equipes de TI e garantindo posição de 
destaque no mercado de tecnologia. 
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COMPLETENESS OF VISION As of October 2017

Source:: Gartner (October 2017)
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