Nasze produkty

Historia Firmy
Obchodzimy już 40 lat sukcesów w branży przechowywaniu danych. Spectra Logic projektuje
innowacyjne i niezawodne systemy i rozwiązania do przechowywania danych dla globalnych
klientów. Oprócz rozwiązań dyskowych i taśmowych, Spectra oferuje konwergentny system
pamięci masowej Spectra® BlackPearl®, który umożliwia połączenie pamięci NAS oraz obiektowej
w jednym interfejsie, umożliwiając tworzenie kopii zapasowych, archiwizowanie, odzyskiwanie
danych po awarii, tworzenie chmury publiczną bądź prywatnej.

Wybrani klienci Spectra

Biblioteki taśmowe Spectra®
Możesz zaoszczędzić do 50% powierzchni biurowej swojego centrum danych
Wyjątkowo kompaktowa architektura bibliotek taśmowych Spectra jest przeznaczona do
rozmieszczenia w standardowych stojakach, nadaje się dla projektowania centrów danych
standardowych i kolokowanych, nawet takich, które normalnie nie są w stanie pomieścić
urządzeń o niestandardowych rozmiarach.
Innowacyjna budowa Spectra zapewnia najlepszą w branży gęstość składowania danych.
Zoptymalizowane pamięci masowe umożliwiają klientom stały, dynamiczny rozwój, zwiększoną
wydajność i efektywność energetyczną, w całym obszarze zarządzania pamięcią i infrastrukturą.

Konwergentny system pamięci masowej Spectra BlackPearl®
Prosty i niedrogi sposób na wieczyste przechowywanie danych - System konwergentnej pamięci
masowej Spectra BlackPearl rozwiązuje problem kosztownych i złożonych przypadków dla długotrwałego
przechowywania zasobów cyfrowych, łącząc interfejsy oparte na NAS oraz S3 z wieloma obiektami
pamięci masowej, w postaci prostego i niedrogiego rozwiązania. Stworzony do obsługi wielokrotnych
równoległych procesów, BlackPearl usuwa konieczność stosowania kosztownych zewnętrznych urządzeń
do przenoszenia danych, integrując Spectra S3 z szeregiem certyfikowanych aplikacji klienckich oraz
prostych narzędzi do przenoszenia danych.

Rozwiązania Spectra klasy NAS
Prosta, niedroga, elastyczna pamięć NAS - Rozwiązania NAS od Spectra to optymalna platforma dyskowa
do przechowywania danych pośredniego poziomu, w tym do zmniejszenia obciążenia pamięci podstawowej,
przemieszczania danych między poziomami, tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji. Elastyczny, prosty i
niedrogi NAS zapewnia miejsce na pliki w cenie nawet 10 centów za gigabajt. Rozwiązanie dyskowe NAS jest
rozszerzalne i oferuje pojemność brutto od 48 TB do 10,7 PB w jednym stojaku.

Dyskowa pamięć obiektowa Spectra BlackPearl
Wszystkie zalety pamięci dyskowej, ale z kosztami zbliżonymi do pamięci taśmowej i z długowiecznością.
Dysk Spectra Object Storage wykorzystuje hybrydową architekturę pamięci masowej BlackPearl, aby zapewnić
najwyższą pojemność i najbardziej energooszczędną (licząc moc w watach na TB) dyskową pamięć obiektową.
Rozwiązanie zapewnia maksymalną żywotność, wydajność i opłacalność dzięki szybkości dysków nearline.
Unikalne, własne oprogramowania Spectra, zaprojektowana pod kątem niezawodności i integralności danych,
nadaje nowy sens pojęciu długoterminowej pamięci dyskowej. Pamięć obiektowa BlackPearl tworzy lokalną
chmurę, dzięki czemu pamięć głęboka jest bardziej dostępna.

Usługi wsparcia SpectraGuard®
Oferujemy szeroki zakres usług wsparcia dla produktów Spectra, poczynając od globalnej usługi wymiany elementu na następny
dzień roboczy, aż do bardziej zaawansowanych możliwości, jak usługa na miejscu u klienta następnego dnia, tego samego dnia, lub
w ciągu czterech godzin, albo unikalną ofertę o nazwie Assisted Self-Maintenance. Posiadamy unikalną wiedzę wywodzącą się z 40 lat
doświadczenia w rozwiązywaniu realnych problemów, praktycznej pracy w laboratorium i wsparciu technicznym u klienta. Nasz serwis jest
wszechstronnie przeszkolony w zakresie całego środowiska, nie tylko sprzętu, dzięki czemu możemy pomóc użytkownikom we wszystkich
aspektach. Od zgłoszenia serwisowego, do jego zamknięcia, poświęcamy się jego rozwiązaniu.

O Spectra Logic
Spectra Logic jest producentem i dostawcą systemów i usług, które pomagają klientom lepiej
zarządzać rosnącą ilością danych i chronić je. Oferując szeroki zakres rozwiązań pamięci taśmowej,
dyskowej i obiektowej, służących do tworzenia kopii zapasowych, archiwizacji, chmury hybrydowej,
zarządzania danymi i ochrony danych, Spectra pomaga organizacjom zwiększyć produktywność,
operatywność i efektywność ekonomiczną.
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