A Toshiba anuncia a certificação VMware 6.0 de drives para empresas
Os eHDDs da série AL13SX e os eSSDs da série PX03SN obtêm a certificação
VMware® Virtual SAN™ 6.0
Düsseldorf, Alemanha, 29 de setembro de 2015 – A Toshiba Electronics Europe anuncia
que as suas unidades de disco rígido de 12Gbit/s[1] SAS 15.000 RPM (HDDs) – série
AL13SX – e as unidades de estado sólido para empresas (eSSDs) – série PX03SN –
conquistaram as certificações VMware Virtual SAN™ 6.0 e 5.5 para ambientes VMware
vSphere®. Virtual SAN for VMware vSphere® 6.0 é uma nova plataforma de armazenamento
com convergência em hipervisor que foi lançada em março para oferecer aos centros de
dados os benefícios de armazenamento definido por software. Estas unidades eHDDs e
eSSDs são otimizadas para servidores corporativos com criticidade estruturada e
aplicações de armazenamento, e todos os modelos de capacidade foram submetidos ao
rigoroso processo de validação VMware.
As unidades com certificação VMware são validadas para tirar partido dos benefícios de
VMware Virtual SAN, incluindo elevado desempenho e implementações de armazenamento
radicalmente simplificadas em centros de dados definidos por software. A certificação
envolve um processo de cinco fases que inclui revisão, desempenho, fiabilidade,
compatibilidade e integridade global. Com a certificação VMware Virtual SAN, estes
modelos eHDDs e eSSDs da Toshiba ajudam a oferecer os benefícios das soluções de
armazenamento estruturado para PMEs e corporações.
“Muitos clientes estão a usar ambientes virtualizados para otimizar o desempenho e a
utilização das unidades fiáveis da Toshiba, que já conhecem e que já usam,” disse Martin
Larsson, Vice-presidente da Toshiba Electronics Europe, Storage Products Division.
“A Toshiba tem o prazer de trabalhar com a VMware para certificar os nossos eHDDs e
eSSDs críticos em termos da sua missão. Esta certificação das séries SAS AL13SX de
12Gbit/s e SAS PX03SN de 12Gbit/s reforça a garantia de que os clientes podem utilizar
com confiança os HDDs e SSDs para empresas com vSphere® 6.0 da Toshiba para otimizar
o desempenho e a utilização destes importantes recursos de armazenamento cuja missão é
crítica.”
A série AL13SX e a série PX03SN estão disponíveis atualmente. Para obter mais
informações sobre a linha de SAS SSDs e HDDs para empresas líderes da indústria, visite
www.toshiba.semicon-storage.com.
Notas:
[1] A velocidade de leitura e gravação pode variar, dependendo do dispositivo anfitrião, das condições
de leitura e gravação e do tamanho dos ficheiros.
VMware é uma marca comercial registada da VMware, Inc. nos Estados Unidos e/ou em várias
jurisdições, e VMware Virtual SAN é uma marca comercial da VMware, Inc. nos Estados Unidos e/ou
noutra jurisdição.
VMware vSphere é uma marca comercial registada da VMware, Inc. nos Estados Unidos e/ou em
outras jurisdições.
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A propósito da Toshiba Electronics Europe
Toshiba Electronics Europe (TEE) é a empresa europeia de componentes eletrónicos da Toshiba Corporation,
que figura entre os provedores líderes mundiais de semicondutores. TEE oferece uma das gamas mais amplas
de circuitos integrados e produtos discretos, incluindo memórias de gama alta, microcontroladores, circuitos
integrados de aplicação específica (ASIC) e produtos standard de aplicação específica (ASSP) aptos para a
automoção, multimédia, o setor industrial, de telecomunicações e redes. A empresa conta também com uma
grande variedade de soluções de semicondutores de potência, assim como produtos de armazenamento como
unidades de disco duro, unidades de estado sólido, cartões SD e memórias USB.
TEE fundou-se em 1973 em Neuss, Alemanha, e oferece design, fabrico, marketing e vendas. Atualmente, tem a
sua sede central em Düsseldorf, Alemanha, e sucursais em França, em Itália, em Espanha, na Suécia e na Grã
Bretanha. Na Europa, o quadro de pessoal da TEE conta com 300 empregados, aproximadamente. O presidente
da empresa é o Sr. Takashi Nagasawa.
Para mais informação sobre a empresa, visite o site da TEE em www.toshiba.semicon-storage.com.
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