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Storage OneBlox
Uniwersalna platforma do przechowywania plików i backupów 

 

  

 

 

 
  

 

 
 

 

Deduplikacja inline
• Deduplikacja zwiększa wydajność

infrastruktury redukując objętość 
danych nawet dwudziestokrotnie

• Deduplikacja inline automatycznie 
chroni cały system plików OneBlox 
i nie wymaga osobnej kon�guracji

Skalowalność
• Rozszerzaj pamięć kiedy potrzebujesz 

i bez dodatkowych kosztów wpinając 
w moduł OneBlox dowolne dyski 
twarde

• Zwiększaj pojemność bez przerywania 
pracy i czasochłonnej kon�guracji, 
wpinając w klaster kolejne urządzenia OneBlox

• Dodatkowa przestrzeń dyskowa jest od razu po 
wpięciu widoczna i dostępna dla wszystkich 
użytkowników oraz aplikacji

Zarządzanie
• Zarządzaj swoimi zasobami dzięki 

chmurowej usłudze OneSystem 
dostępnej z dowolnej przeglądarki
lub skorzystaj z konsoli lokalnej

 

• Gra�czny interfejs działający na 
zasadzie przeciągnij i upuść znacząco 
ułatwia i przyspiesza zarządzanie 
�rmowymi zasobami 

 

 

Nieprzerwana ochrona danych
• Łatwo odzyskasz wcześniejsze wersje 

plików z migawek przechowywanych 
online, bez konieczności przywracania 
danych z backupu

• Zaawansowany system Continuous 
Data Protection automatycznie 
chroni pliki bez konieczności 
kon�guracji systemu

Wydajna replikacja
• Replikacja na poziomie obiektu jak 

i wszystkich dostępnych urządzeń 
chroni dane przed jednoczesną 
awarią kilku miejsc zapisu 

• Wszystkie lokalizacje danych widoczne 
są jako jedna logiczna całość, ułatwiając 
użytkownikom i aplikacjom łatwy dostęp 
do konkretnych zasobów w przypadku awarii

• OneBlox dba o �rmowe łącze replikując
tylko zmienione i deduplikowane dane

Instalacja w mniej niż 5 minut 
• Dzięki temu, że OneBlox nie wymaga 

kon�guracji RAID, wolumenów 
i LUN-ów udostępnianie dodatkowej 
powierzchni odbywa się błyskawicznie  
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Niesprawne dyski i moduły OneBox 
można łatwo wymieniać bez 
przerywania dostępu do danych

 

StorageCraft OneBlox to uniwersalne sprzętowo-softwarowe rozwiązanie do przechowywania danych o nieograniczonej skalowalności, gotowe do pracy w kilka 
minut po podłączeniu i gwarantujące bezpieczeństwo przechowywanych danych. Rdzeniem technologii OneBlox jest opatentowany system plików wykorzystujący 
pamięć obiektową, oferujący użytkownikom i aplikacjom pełen dostęp do danych przez protokoły NFS/SMB.
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Przestrzeń dyskowa bazująca 
na dyskach SSD

• Rozmiar macierzy: 1U

• Ilość slotów: 10 slotów o wielkości 2.5’’

• Pozwala na wykorzystanie dysków SSD 
o wielkości do 3.8 TB

• Możliwość mieszania standardów 
dyskowych SATA i SAS

• Interfejsy sieciowe: 4x 10 Gigabit Ethernet 
+ 2x 1 Gigabit Ethernet

Macierz oparta o dyski HDD

• Rozmiar macierzy: 2U

• Ilość slotów: 12 slotów o wielkości 3.5”

• Pozwala na wykorzystanie dysków 
HDD o wielkościach 1-8 TB

• Umożliwia korzystanie z przestrzeni 
dyskowej wielkości do 96 TB

• Możliwość mieszania standardów 
dyskowych SATA i SAS

• Interfejsy sieciowe: 2x 10 Gigabit 
Ethernet + 2x 1 Gigabit Ethernet
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