Suportes Etiquetados HP LTO Ultrium RFID
A tecnologia RFID (identificação por radiofrequência) sistematiza
e simplifica a gestão de activos em grandes centros de dados,
reduzindo significativamente os tempos de elaboração de inventários,
minimizando os erros e melhorando a produtividade dos funcionários.
Os Suportes Etiquetados HP LTO Ultrium RFID também melhoram
a segurança através do rastreio dos activos em tempo real, o que
é uma vantagem significativa para os centros de dados que estão
sujeitos a exigências
de conformidade
para o tratamento de
informação sensível.

Principais Características
e Vantagens
• A tecnologia RFID passiva proporciona longevidade
e economia.
• As etiquetas foram sujeitas a ensaios de desempenho
operacional e ambiental.
• As etiquetas são compatíveis com as especificações
e frequências RFID standard global.
–– Norma de Protocolo de Interface Aérea UHF
Classe 1 Geração 2 da EPC Global Inc.
(Versão 1.2.0 ou posterior).
–– Norma ETSI EN 302 208-1 (Versão 1.2.1
ou posterior).

• Um chip UHF Gen 2 RFID incorporado contém o EPC
(código electrónico do produto), codificado na fábrica
da etiqueta e bloqueado para oferecer mais segurança.
• É possível ler até 20 tapes etiquetadas HP LTO Ultrium
RFID em menos de 2 segundos.
–– Uma tape, separada de outras, pode ser lida
à distância de 1,8 m.
–– Uma caixa de cartão ou uma caixa de biblioteca
com 20 tapes pode ser lida até uma distância de
60 cm.

Armazenamento fora das instalações
Cópia de segurança

O centro de dados faz cópias de segurança
dos dados em Suportes Etiquetados HP LTO
Ultrium RFID, proporcionando melhor gestão
de inventário e mais eficiências operacionais.

Transferência

Na transferência dos suportes para um
cofre de dados fora das instalações,
o RFID minimiza o risco de perda
ou roubo.

Arquivo

Quando utilizadas com um sistema
de rastreio de activos de TI, os Suportes
Etiquetados HP LTO Ultrium RFID facilitam
a manutenção de um inventário preciso
e actualizado.

Vantagens para os Clientes
Eficiência

Conformidade

Os Suportes Etiquetados HP LTO Ultrium RFID
sistematizam as operações em centros de dados,
sobretudo nas tarefas mais consumidoras de recursos
humanos, como a leitura e auditoria de inventário.
A tecnologia RFID pode reduzir significativamente
o tempo necessário para um inventário completo.

Os Suportes Etiquetados HP LTO Ultrium RFID permitem
que os centros de dados cumpram mais facilmente
regulamentos como o Sarbanes-Oxley e o HIPAA ao
proporcionarem um meio eficaz e eficiente para detecção
de suportes.
Equidade da Marca

Segurança
Com visibilidade em tempo real para detectar e auditar
suportes, os Suportes Etiquetados HP LTO Ultrium RFID
melhoram a segurança das organizações que detêm
grandes quantidade de dados pessoais identificáveis,
como entidades governamentais e de cuidados de
saúde ou empresas financeiras.

Comprometer dados pode significar multas pesadas e, no
pior cenário, perda de confiança na sua marca. Em Agosto
de 2010, a seguradora Zurich Insurance foi multada em
2,3 milhões de libras no Reino Unido por não ter protegido
os dados armazenados numa tape perdida. Os Suportes
Etiquetados HP LTO Ultrium RFID permitem que os centros
de dados reajam rapidamente em caso de perda de
alguma tape, minimizando o risco de fuga de dados.

Informações para encomendas
Nome do produto
Tape RW HP LTO-3 Ultrium com etiqueta personalizada de 800 GB RFID (encomenda mínima = 100 tapes)
Tape RW HP LTO-3 Ultrium com etiqueta predefinida de 800 GB RFID

Para encomendar à HP em múltiplos de

Capacidade compactada*

Referência

5**

800 GB

HP C7973AF

1

800 GB

HP C7973AJ

Tape RW HP LTO-3 Ultrium com etiqueta personalizada de 800 GB RFID Eco Pack (encomenda mínima = 100 tapes)

5**

800 GB

HP C7973AK

Tape RW HP LTO-4 Ultrium com etiqueta personalizada de 1,6 TB RFID (encomenda mínima = 100 tapes)

5**

1,6 TB

HP C7974AF

1

1,6 TB

HP C7974AJ

Tape RW HP LTO-4 Ultrium com etiqueta personalizada de 1,6 TB RFID Eco Pack (encomenda mínima = 100 tapes)

5**

1,6 TB

HP C7974AK

Tape RW HP LTO-5 Ultrium com etiqueta personalizada de 3 TB RFID (encomenda mínima = 100 tapes)

5**

3 TB

HP C7975AF

1

3 TB

HP C7975AJ

5**

3 TB

HP C7975AK

Tape RW HP LTO-4 Ultrium com etiqueta predefinida de 1,6 TB RFID

Tape RW HP LTO-5 Ultrium com etiqueta predefinida de 3 TB RFID
Tape RW HP LTO-5 Ultrium com etiqueta personalizada de 3 TB RFID Eco Pack (encomenda mínima = 100 tapes)

*Todas as capacidades e taxas de transferência citadas como típicas utilizam uma relação de compressão de 2:1, tal poderá variar devido ao facto da compressão se encontrar dependente dos dados.
**Quantidade mínima de encomenda de 100 unidades, deverão ser encomendadas em conjuntos de múltiplos de 20, por ex.: 100, 120, 140, 160 unidades.

Para conhecer as especificações completas dos produtos, visite www.hptapecompat.com
Para obter suportes com Etiqueta Personalizada, visite www.hptapemedia.com
Para ver as especificações de todos os suportes Ultrium, visite http://www.hp.com/go/storagemedia
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