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Palvelin-, tallennus-, verkko- ja hallintaratkaisut yhdistävä Dell PowerEdge VRTX yleistyy –
myös formula ykkösissä

Dell tuo varmuuskopio- ja palautustoiminnot PowerEdge VRTX -infrastruktuuriratkaisuun
Pienet ja keskisuuret yritykset voivat nykyään yhä helpommin hyödyntää suuryritystason IT-ratkaisuja ja -innovaatioita
Formula 1 -talli Caterham luottaa myös VRTX:iin

Dell julkisti tänään uusia parannuksia PowerEdge VRTX -ratkaisuun. PowerEdge VRTX on Dellin ensimmäinen erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille
suunnattu yhdentynyt IT-infrastruktuuri eli konvergenssiratkaisu (converged infrastructure). Palvelimen sekä tallennus-, verkko- ja hallintaratkaisut
yhteen koteloon yhdistävä laite tuotiin markkinoille kesäkuussa 2013.

Uusi parannus PowerEdge VRTX:iin on varmuuskopio- ja palautustoiminto, joka hyödyntää Dell AppAssure -tietosuojaohjelmistoa. Uusi ominaisuus
palauttaa tietoja kaikilta tasoilta muutamassa minuutissa tapahtumasta ja suorittaa jatkuvasti automaattisia tarkastuksia ja varmuuskopiointeja.
Asiakkaan tiedot ovat näin turvassa varmistaen, että liiketoiminta sujuu keskeytyksettä ja tuottavasti.

Formula 1 -talli Caterham hyötyy PowerEdge VRTX:n suorituskyvystä ja pienestä koosta

Dell PowerEdge VRTX on otettu hyvin vastaan erityisesti vähittäiskaupan, rahoituksen ja terveydenhuollon aloilla. VRTX laajentuu nyt muillekin aloille,
kuten tuotantoteollisuuteen.

Myös Formula 1 -talli Caterham F1 Team kiinnostui VRTX:n tilaa säästävästä muotoilusta ja suuryritysluokan ominaisuuksista kilparatojen IT-ratkaisuna.
VRTX helpottaa IT-laitteiston siirtämistä kilparadalta toiselle.

”PowerEdge VRTX:n myötä voimme vähentää lentorahdistamme paljon painoa, mikä tuo merkittäviä kustannussäästöjä ja samalla pienentää
konesalimme kokoa huomattavasti”, sanoo Caterham-tallin vanhempi IT-insinööri Joe Birkett. ”Samalla VRTX kohentaa IT:mme suorituskykyä
seuraavan sukupolven suorittimilla, vähentää kaapelointia, virrankulutusta ja jäähdytystarvetta valtavasti, parantaa luotettavuutta ja tehostaa
toimintaamme. Lisäksi ratkaisu parantaa tarvittaessa tietojen palauttamista varikolla, kun pyöritämme kaiken aikaa kahta VRTX-yksikköä eri
paikoissa toistensa varapareina.”

Saatavuus:

VRTX:n AppAssure-integrointi tulee saataville EMEA-alueella vuoden 2014 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.
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