Toshiba'nın Enterprise Sürücüleri için VMware 6.0 Sertifikası

AL13SX Serisi eHDD'ler ve PX03SN Serisi eSSD'ler için VMware® Sanal SAN™ 6.0
Sertifikası
Düsseldorf, Almanya, 29 Eylül 2015 – Toshiba Electronics Europe, 12Gbit/s[1] SAS 15.000
RPM enterprise sabit disk sürücülerin (HDD'ler) – AL13SX Serisi – ve enterprise katı durum
sürücülerin (eSSD'ler) – PX03SN Serisi – VMware vSphere® ortamlar için VMware Sanal
SAN™ 6.0 ve 5.5 sertifikasyonu kazandığını duyurdu. VMware vSphere® 6.0 için Virtual
SAN, veri merkezine yazılım tanımlı depolamanın yararlarını sunmak için Mart ayında
piyasaya sürülmüş olan yeni bir hypervisor-birleştirmeli depolama platformudur. Bu eHDD'ler
ve eSSD'ler görev açısından kritik olan katmanlı enterprise sunucu ve depolama
uygulamaları için optimal hale getirilmiş olup tüm kapasite modelleri VMware’in sıkı
doğrulama süreçlerinden geçirilmiştir.
VMware sertifikalı sürücülerin VMware Sanal SAN yararlarından (yazılım tanımlı veri
merkezlerinde yüksek performans ve çok basitleştirilmiş depolama kullanımları dahil)
faydalanabileceği doğrulanmıştır. Sertifikanın verilmesi beş aşamalı bir süreçtir: inceleme,
performans, güvenilirlik, uyumluluk ve genel bütünlük. VMware Virtual SAN sertifikası ile, bu
Toshiba eHDD ve eSSD modelleri hem SMB hem enterprise müşterilerine katmanlı
depolama çözümlerinin yararlarını sunuyor.
Toshiba Electronics Europe, Depolama Ürünleri Bölümü başkan yardımcısı Martin Larsson
şöyle diyor: “Pek çok müşterimiz zaten bildikleri ve kullandıkları güvenilir Toshiba sürücülerin
performans ve kullanımını optimalleştirmek için sanallaştırılmış ortamlar kullanıyor. Toshiba
olarak, görev açısından kritik olan eHDD ve eSSD'lerimizi sertifikalandırmak için VMware ile
birlikte çalışmaktan memnunluk duyuyoruz. 12Gbit/s SAS AL13SX Serisi ve 12Gbit/s SAS
PX03SN Serisi'nin sertifika almış olması, müşterilerimize Toshiba enterprise HDD ve
SSD'lerini vSphere® 6.0 ile kullanarak görev açısından kritik olan bu depolama kaynaklarının
performans ve kullanımını optimalleştirebilecekleri konusunda bir kez daha güvence vermiş
oluyor.”
AL13SX Serisi ve PX03SN Serisi şu anda mevcuttur. Toshiba’nın sektörde öncü enterprise
SAS SSD ve HDD'leri hakkında ayrıntılı bilgi için: www.toshiba.semicon-storage.com.
Notlar:
[1] Okuma ve yazma hızı, ana aygıta, okuma ve yazma koşullarına ve dosya boyuna bağlı olarak
değişebilir.
VMware, VMware, Inc'in Birleşik Devletler'de ve/veya çeşitli yerlerde tescilli markasıdır ve VMware
Virtual SAN, VMware, Inc'in Birleşik Devletler'de ve/veya çeşitli yerlerde markasıdır.
VMware vSphere, VMware, Inc'in Birleşik Devletler'de ve/veya çeşitli yerlerde tescilli markasıdır.
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Toshiba Electronics Europe (TEE), Toshiba Corporation’ın Avrupa’daki elektronik parça şirketidir ve dünyanın en
büyük yarı iletken satıcılarından biridir. TEE, otomotiv, multimedya, sanayi, telekom ve ağ uygulamaları için üst
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TEE 1973 yılında Almanya’nın Neuss şehrinde kurulmuş olup, tasarım, imalat, pazarlama ve satış hizmetleri
sunar. Genel merkezi şimdi Almanya’da Düsseldorf’tadır ve Fransa, İtalya, İspanya, İsveç ve İngiltere’de şubeleri
vardır. TEE’nin Avrupa’da yaklaşık 300 çalışanı bulunmaktadır. Şirketin başkanı Bay Takashi Nagasawa’dır.
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