
Der er rigtig mange gode grunde til, hvorfor du skal tale HPE SimpliVity med dine 
kunder. De får en unik løsning med en lang række stærke funktionaliteter.

HPE SimpliVity 
giver stor værdi

Unik 
arkitektur

Har du brug for 
it-tjenester på dit 
kontor?

Nutidens virtualiserede datacentre er 
ofte ganske komplekse, men ved at 
revolutionere it-infrastrukturen, som den 
tænkes i dag, giver SimpliVity virksomheder 
mulighed for at transformere deres 
datacentre og service delivery til en 
homogen platform, der er bygget på x86 
ressourcer med enterprise-funktionaliteter. 

Med HPE SimpliVity HyperConverged 
Infrastructure får du det bedste fra begge 
verdener: Enterprise-performance, 
beskyttelse og agilitet samt cloud-like 
økonomi. 

HPE Simplivity gør hybrid IT nemt ved 
at tilbyde integreret compute, storage 
og virtualisering med avanceret data 
effektivitet, backup, high availability (HA) og 
disaster recovery services samt fuldstændig 
politikbaseret VM-centreret administration. 
SimpliVity reducerer kompleksiteten og 
dermed omkostningerne med op til 70%. 

HPE Simplivity bruger en meget unik 
arkitektur, der udnytter den underliggende 
infrastruktur på den mest effektive 
måde. Resultatet er en løsning, hvor 
ydeevne og disk effektivitet er højere 
end i sammenlignelige løsninger. Takket 
være højeffektiv teknologi og innovation 
elimineres praktisk talt al administration, 
hvilket giver kunderne forudsigelig ydeevne 
og kapacitet med højest mulige oppetid.

HPE SimpliVity’s dataeffektivitet spænder, 
ulig andre løsninger, over alle noder uanset 
placering. Det betyder, at det kun er unikke 
data, der skal flyttes mellem et centralt 
datacenter og et lokalt kontor i Danmark 
eller i udlandet. Med Simplivity er det muligt 
at tage fuld backup hvert 10. minut, og nøjes 
med at sende de unikt formaterede data til 
det centrale datacenter, alt sammen på bare 
få sekunder. HPE SimpliVity har kunder, der 
gør dette på olieplatforme og færger over 
satellitforbindelser med meget høj latency.

HPE SimpliVity 
Key Selling Points

 1.  2.  3.



Forudsigelig 
ydeevne og 
effektivitet

Indbygget backup 
og katastrofe 
beskyttelse

Forudsigelig 
skalerbarhed og 
økonomi

Storage i HPE SimpliVity er 100% 
flashbaseret, hvilket giver en forudsigelig 
og høj lineær ydeevne med lav latency. HPE 
Simplivity kan ved anvendelse af hardware-
assisteret in-line de-dup og kompression, 
reducere I/O, netværkstrafik, og naturligvis 
diskforbrug, og alt dette sker mellem alle 
tilsluttede noder, ikke kun for et enkelt.

Eliminerer behovet for backup software 
fra tredjepart. HPE SimpliVity leverer 
robusthed, indbygget backup og 
båndbredde-effektiv replikation, som er 
alt hvad virksomheder behøver for at sikre 
det højeste niveau af dataintegritet og 
tilgængelighed.

Man bygger en hyper konvergeret løsning 
ved at tilføje flere noder, hvilket giver 
forudsigelighed både med hensyn til 
ydeevne og økonomi. Det er slut med 
komplekse livscyklusprojekter, for når en 
node begynder at blive gammel, installerer 
men et nyt og fortæller systemet, at den nye 
tilslutning vil erstatte den gamle. Når den er 
færdig (sker automatisk), er det bare at tage 
den gamle tilslutning ud af drift.

 4.  5.  6.

Har du brug for en x-small, small, medium 
eller large løsning?

Tag Arrow med på råd

HPE SIMPLIVITY EFFECTIVE CAPACITY MATRIX

Alle tilgængelige noder kan have en eller to Intel Skylake-processorer, fra 4 op til 28 kerner, og de kan have mellem 144 GB op til 1,5 TB 
RAM. Hvad der adskiller er antallet og størrelsen af diskene. Har du brug for en x-small, small, medium eller large løsning – få overblikket i 
nedenstående matrix.

Hvis du er interesseret i en snak omkring 
mulighederne med SimpliVity kan du tage 
fat i Flemming Ossian på 3016 1321 eller 
flemming.ossian@arrow.com. Han vil 
kunne hjælpe dig med at finde den rigtige 
SimpliVity løsning til dine kunder. 

* Usable after overhead (config db, metadata 
tables, etc.) 
- Capacity in TB, not TiB”

** Base assumption for efficiency is 1.5:1 for each 
deduplication and compression (2.25:1 overall) 
- Based on average production data across 
environments”

** Best Practice - 70% Utilization 
- There is potential for performance 
degredation beyond 70% capacity to account 
for the garbage collection and background 
processes” 

*** Anything greater than 8 nodes in an individual 
cluster requires HPE SimpliVity SA review

Node Family Efficiency Total HA Usable Capacity based on  
# of Nodes in Cluster (TB)

Usable Per 
Node* Dedupe Compres-

sion
% Max  

Utilization 2 3 4 5 6 7 8

X-Small All Flash (5 x 
900GB SSD - RAID5) 3,40 1,5:1 1,5:1 70% 5,36 8,03 10,71 13,39 16,07 18,74 21,42

Small All Flash (5 x 
1.9 TB SSD - RAID5) 6,20 1,5:1 1,5:1 70% 9,77 14,65 19,53 24,41 29,30 34,18 39,06

Medium All Flash (9 x 
1.9 TB SSD - RAID6) 10,90 1,5:1 1,5:1 70% 17,17 25,75 34,34 42,92 51,50, 60,09 68,67

Large All Flash (12 x 
1.9 TB SSD - RAID6) 15,80 1,5:1 1,5:1 70% 24,89 37,33 49,77 62,21 74,66 87,10 99,54
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