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IBM FlashSystems 5000 – et moderne storagesystem 

IBM FlashSystem 5000 er IBM’s nyeste familie af storagesystemer, hvor alle 3 modeller – FS5010, FS5030 og FS5100 - har samme 

grundfunktionalitet, samme brugeroplevelse og et attraktivt pris/ydelses-forhold. Disse dyder deler FS5000 i øvrigt med de største 

IBM storagesystemer: FlashSystem 7200 og FlashSystem 9200. 

 

IBM FlashSystem er udviklet til at imødekomme alle de storagekrav, som en moderne virksomhed stiller til sin it-infrastruktur, og 

selv de mindste modeller kan være med på funktionaliteten: 

Storagevirtualisering (IBM Spectrum Virtualize) er altid 

indbygget. Kan også anvendes til at migrere data fra et andet 

non-IBM storagesystem over til FS5000. En FS5100 kan 

endda sameksistere med andre systemer i et permanent 

setup.  

99,9999% garanteret oppetid med Spectrum Virtualize og 

”streched cluster”. Desuden klassisk synkron eller asynkron 

replikering mellem op til 3 datacentre.  

Spar plads på systemet med data de-duplikeringsog 

kompressionsteknologier. Vælger du en model med IBM’s 

FlashCoreModules [FCM], sker datakomprimering i 

hardware.  

Suveræn performance i forhold til andre 

prissammenlignelige systemer. Med NVMe flash får du 

desuden markedets bedste/laveste ”latency”. 

Automatisk tiering mellem forskellige disk- og flashtyper 

med IBM EasyTier sikrer, at varme og kolde data altid 

placeres optimalt og dermed giver bedst muligt forhold 

mellem kapacitet, hastighed og pris.  

Hybrid Cloud integration sikrer, at du fx kan bruge cloud 

som ”dit” redundante datacenter eller off-loade inaktive 

data fra dit primære storage til cloud.  

Dine data sikres bl.a. med kryptering/de-kryptering, og har 

du FlashCoreModules sker det realtime i hardware.  

Med IBM Storage Insights får du også et regulært 

managementværktøj med indbyggede best practice 

anbefalinger og IBM on-line support til supplering af de 

storage-management opgaver, som din FS5000 løser 

automatisk. 

Dit næste skrift bør være at kontakte KJAER DATA og aftale et møde, hvor vi matcher jeres storagebehov med 

IBM FlashSystem 5000 og finder den model, der bedst løser jeres behov. Du er selvfølgelig også velkommen til 

at læse endnu mere på IBM’s hjemmeside: https://www.ibm.com/products/flashsystem-5000. 


