Taśmy HP LTO Ultrium RFID z kodami kreskowymi
Technologia identyfikacji radiowej (RFID) usprawnia i upraszcza
zarządzanie aktywami w dużych centrach danych, co pozwala
w znacznym stopniu skrócić czas inwentaryzacji, zminimalizować
ryzyko błędu oraz zwiększyć produktywność pracowników.
Taśmy HP LTO Ultrium RFID z kodami kreskowymi zwiększają
ponadto bezpieczeństwo danych dzięki funkcji śledzenia aktywów
w czasie rzeczywistym. Jest to niezwykle istotne w środowisku
centrum danych, w których
obowiązują wymogi
w zakresie obchodzenia się
z informacjami poufnymi.

Kluczowe funkcje i zalety
• Bierna technologia RFID to gwarancja długotrwałości
i opłacalności.

• Wbudowany układ RFID UHF Gen 2 zawiera elektroniczny
kod produktu (EPC), zakodowany w miejscu produkcji
i zamknięty dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa.

• Kody kreskowe poddawane są testom w zakresie
wydajności środowiskowej i operacyjnej.

• Możliwość zeskanowania do 20 Taśm HP LTO Ultrium RFID
w czasie krótszym niż 2 sekundy.

• Kody kreskowe obsługują specyfikacje i częstotliwości
globalnych standardów RFID.
–– Standard protokołu interfejsu powietrznego EPC Global Inc.
Klasa 1 Generacja 2 UHF (wersja 1.2.0 lub nowsza).
–– Standard ETSI EN 302 208-1 (wersja 1.2.1 lub nowsza).

–– Możliwość dokonania odczytu z pojedynczej, oddzielonej
od innych, taśmy z odległości do 2 metrów.
–– Możliwość przeskanowania opakowania zbiorczego lub
regału biblioteki z 20 taśmami z odległości 1 metra.

Przechowywanie poza główną lokalizacją
Wykonanie kopii zapasowych

Centrum danych tworzy kopię zapasową
danych na taśmach HP LTO Ultrium RFID
z kodami kreskowymi, co zwiększa
możliwości zarządzania magazynem
i podnosi skuteczność operacyjną.

Transport

RFID minimalizuje ryzyko utraty lub kradzieży
danych podczas transportu taśm do magazynu
danych znajdującego się poza główną
lokalizacją.

Archiwizacja

Korzystanie z taśm HP LTO Ultrium RFID
z kodami kreskowymi w połączeniu z systemem
śledzenia aktywów informatycznych ułatwia
sporządzenie i utrzymywanie aktualnego
i dokładnego spisu inwentarza.

Korzyści dla klienta
Efektywność

Zgodność z przepisami

Taśmy HP LTO Ultrium RFID z kodami kreskowymi usprawniają
pracę centrów danych w pracochłonnych punktach kontrolnych,
jak skanowanie czy audyt inwentarza. Zastosowanie technologii
RFID może znacznie skrócić czas przeprowadzenia
szczegółowej inwentaryzacji.

Taśmy HP LTO Ultrium RFID z kodami kreskowymi ułatwiają
spełnianie w centrach danych wymogów wynikających
z przepisów prawa, jak Sarbanes-Oxley czy HIPAA poprzez
udostępnienie wydajnych i skutecznych środków śledzenia taśm.
Wartość marki

Zabezpieczenia
Widoczność w czasie rzeczywistym podczas śledzenia
i kontroli sprawia, że zastosowanie taśm HP LTO Ultrium
RFID z kodami kreskowymi zwiększa poziom zabezpieczeń
w organizacjach, które przechowują znaczne ilości danych
personalnych jak administracja, służba zdrowia czy
przedsiębiorstwa działające w sektorze finansowym.

Niewłaściwa ochrona danych może skutkować nałożeniem
wysokich kar pieniężnych, a w najgorszym przypadku nawet
utratę zaufania do marki. W sierpniu 2010 firma Zurich
Insurance została ukarana w Wielkej Brytanii grzywną
w wysokości 2,3 miliona funtów za nieskuteczną ochronę
danych przechowywanych na zagubionym nośniku. Taśmy
HP LTO Ultrium RFID z kodami kreskowymi umożliwiają centrom
danych szybkie reagowanie w sytuacji zaginięcia nośnika,
co minimalizuje ryzyko uzyskania dostępu do danych przez
osoby nieuprawnione.

Numery katalogowe HP
Nazwa produktu

Produkty należy zamawiać w firmie HP w pakietach po

Taśma HP LTO-3 Ultrium 800 GB RW RFID ze specjalnymi kodami kreskowymi (zamówienie minimalne = 100 taśm)
Taśma HP LTO-3 Ultrium 800 GB RW RFID uniwersalna z kodami kreskowymi

Pojemność z kompresją*

Nr kat.

5**

800 GB

HP C7973AF
HP C7973AJ

1

800 GB

Taśma HP LTO-3 Ultrium 800 GB RW RFID ze specjalnymi kodami kreskowymi, opakowanie ekonomiczne
(zamówienie minimalne = 100 taśm)

5**

800 GB

HP C7973AK

Taśma HP LTO-4 Ultrium 1,6 TB RW RFID ze specjalnymi kodami kreskowymi (zamówienie minimalne = 100 taśm)

5**

1,6 TB

HP C7974AF

Taśma HP LTO-4 Ultrium 1,6 TB RW RFID uniwersalna z kodami kreskowymi

1

1,6 TB

HP C7974AJ

Taśma HP LTO-4 Ultrium 1,6 TB RW RFID ze specjalnymi kodami kreskowymi, opakowanie ekonomiczne
(zamówienie minimalne = 100 taśm)

5**

1,6 TB

HP C7974AK

Taśma HP LTO-5 Ultrium 3 TB RW RFID ze specjalnymi kodami kreskowymi, (zamówienie minimalne = 100 taśm)

5**

3 TB

HP C7975AF

1

3 TB

HP C7975AJ

5**

3 TB

HP C7975AK

Taśma HP LTO-5 Ultrium 3 TB RW RFID uniwersalna z kodami kreskowymi
Taśma HP LTO-5 Ultrium 3 TB RW RFID ze specjalnymi kodami kreskowymi, opakowanie ekonomiczne
(zamówienie minimalne = 100 taśm)

*Wszystkie podane parametry i prędkości dotyczą wykorzystania standardowego ze współczynnikiem kompresji 2:1; parametry rzeczywiste mogą się różnić,
gdyż stopień kompresji zależy od rodzaju danych.
**Minimalna wielkość zamówienia – 100 sztuk, należy zamawiać wielokrotności 20 sztuk, np.: 100, 120, 140, 160 sztuk.

Pełną specyfikację produktów można znaleźć na stronie www.hptapecompat.com.
Oferta taśm ze specjalnymi kodami kreskowymi znajduje się na www.hptapemedia.com
Specyfikacje wszystkich taśm Ultrium znajdują sie na http://www.hp.com/go/storagemedia
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