!NetApp Cloud Volumes
Manage Your Data In The Public & Private Cloud With
Enterprise Grade System
בארגונים רבים כבר קיימת אסטרטגיית ענן די ברורה ,אך במהלך הדרך בהעברת ה  Workloadsלענן הציבורי הם
נתקלים בקשיים כמו פורמטים שונים לכל ענן ,בעיות בביצועים ,והיכולת לשמור על מידע קונסיסטנטי.
המעבר לענן אינו פשוט ואף איטי -ארגונים רבים מתקשים לשמור את אותן רמות שירות אליהן הורגלו ב ,On Premise
כמו זמינות גבוהה RTO/RPO ,נמוכים ,ועוד.
בנוסף יש קושי לתרגם את ההוצאות הכרוכות בענן ,בשל שיטות תמחור שונות כמו תעבורה ,שכפוליםSnapShots ,
וכיוצא באלה.
הענן הציבורי אמור להיות פתרון נוח ויעיל ,זה שתמיד חלמנו עליו ,פתרון שיוכל להתמודד עם עומסים משתנים ,פתרון
שבו לא נצטרך לתעדף ביצועים על חשבון חווית משתמש ואו זמינות  NetApp Cloud Volumes -מאפשר לקבל את
כולם יחד.
בכנס שנערך ב  ,26.07.18בהרודס הרצליה NetApp ,התמקדה בפתרונות ניהול המידע שלה בענן הציבורי ()AWS/Azure
 Cloud Volumesמאפשר לארגון לשמר את התהליכים העסקיים ורמות השירות שהוא רגיל אליהם מהOn-Premise-
גם בענן הציבורי ,וכך עוזר לקדם את אסטרטגיית הענן בארגון.

 Cloud Volumesמספק את הפונקציות הבאות:












פשטות ניהול  -ניהול  Storageמתקדם ויעיל ,ניהול כלל יחידות האחסון בענן וב  On Premiseמממשק
מרכזי ידידותי וקל לשימוש
NFS & CIFS – File Services
 Shared Storageבענן
 - Data protectionהגנה על המידע ללא השפעה על ה Productionבאמצעות SnapShots
 Storageבזמינות גבוהה ()HA
רפליקציה בין העננים הציבוריים והON-Premise-
 Cold/Hot Data Tieringבין שכבות אחסון שונות לחסכון משמעותי בעלויות אחסון
שכפול סביבות ללא גדילה בנפח באמצעות FlexClone
אבטחת מידע והצפנה של המידע
 - Storage Efficiencyחסכון משמעותי בעלויות האחסון בענן באמצעות Deduplication, Compression,
Thin Provision
 APIמלא ליישום תהליכי אוטומציה

שימושים אופייניים ל:Cloud Volumes -









CIFS/NFS File Shares
Shared Storage
 Disaster Recovery / Backupבענן.
DevOps - Dev/Test Environments & Automation
Enterprise Applications
Analytics
Non disruptive Operations
מיגרציות של  Workloadsלענן ובין העננים

לינקים רלוונטים לגבי המוצר:
o
o
o
o

הסבר כללי:
https://cloud.netapp.com/ontap-cloud
:Overview
https://www.youtube.com/watch?v=Ny_7T04SP8k&t=76s
:Demo
https://www.youtube.com/watch?v=9I5QToO6ZpU&t=22s
:Webinars
https://cloud.netapp.com/events

אם גם אתם מעוניינים לקדם את אסטרטגיית הענן שלכם ,נשמח אם תוכלו לשתף אותנו
בתשובות לשאלות הבאות:









האם אתם עובדים בענן הציבורי היום? אם כן ,באיזה ענן?
אילו  Workloadsאתם מריצים בענן הציבורי היום?
האם יש לכם פרויקטים קרובים שדורשים העברה של מידע לענן?
האם מעניין אתכם לשקול העברה של  Workloadsלענן כמו:
File Shares .a
 .bאתרי DR
 .cאתרי גיבוי
 .dאפליקציות Production
Dev/Test .e
האם אתם צריכים פתרונות מתקדמים של הגנה על המידע בענן?
במידה ויש לכם שימוש ביותר מענן ציבורי אחד ,האם אתם זקוקים לכלי שיאפשר קישור בין כולם?
האם אתם מעוניינים לחסוך עלויות על האחסון בענן הציבורי?

נשמח לתאם שיחה טלפונית עם מומחה ענן שלנו על
מנת להבין ולמקסם את אסטרטגיית הענן
עם .NetApp Cloud Volumes
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