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Informationsblad 

DELL POWERPROTECT DATA MANAGER-
ENHET  

Modernt 

• Mjukvarudefinierat dataskydd 

• Optimerat för flera moln: Utöka skyddet till 
molnet med långsiktig lagring, 
katastrofåterställning av molnet och molninbyggt 
arbetsbelastningsskydd över flera offentliga moln 

• Unikt VMware-skydd: Säkerställ att alla dina 
virtuella maskiner är tillgängliga i stor skala utan 
störningar i verksamheten med 
Transparent Snapshots 

 

Säker 

• Cyberåterställningsfunktioner: Öka företagets 
tålighet för snabb återhämtning från 
cyberincidenter 

• Säker åtkomst till begränsade funktioner: 
Identity and Access Management (IAM) med 
enkel inloggning (lokala användare), Role Based 
Access (RBAC) 

• Styrning av arkiveringslås: Minskad potential 
för skadliga dataändringar  

 

Enkel 

• Enhetlig användarupplevelse: Förenklad 
hantering, övervakning och rapportering både på 
plats och för molnskydd 

• Autonom drift: Automatiserad identifiering och 
skydd av databaser, virtuella maskiner, filsystem 
och Kubernetes-behållare 

• Väx-på-plats: Väx på plats från 12 TB till 96 TB 

• Självbetjäning: Säkerhetskopiera och återställ 
direkt från inbyggda gränssnitt 

 

 

 

 

 

 

 

Lita på att dina data är skyddade och tillgängliga när du 
behöver det 

Organisationer står inför ökad komplexitet – cyberhot, diversitet 
bland molnapplikationer, resursbegränsningar samt obeveklig 
datatillväxt, vilket driver behovet av lösningar som gör det möjligt att 
göra mer med mindre. Säkerhetskopieringslösningar förändras för 
att ge stöd för utökade användningsfall och krav, utöver åtkomst till 
säkerhetskopierings- och återställningsfunktioner. De behöver 
utnyttja och skydda molnapplikationer, möjliggöra 
säkerhetskopiering och återställning med självbetjäning och öka 
företagets tålighet för att återställa efter cyberincidenter. 

För att uppfylla dessa krav kan Dell Technologies hjälpa dig att 
förenkla användningen av modernt dataskydd.   

 

Påbörja resan mot ett modernt dataskydd med Dell PowerProtect 
Data Manager-enheten  

PowerProtect Data Manager-enheten inkluderar PowerProtect Data 
Manager för att leverera nästa generations dataskydd för flera moln. 
Med Data Manager får du värdefulla insikter om skyddade lokala 
och molnbaserade arbetsbelastningar, program, filsystem och 
virtuella maskiner. Samt fullständig översikt och styrning för att 
säkerställa överensstämmelse.  

Data Manager-enheten erbjuder fullständig säkerhetskopiering, 
deduplicering, replikering, återställning, omedelbar åtkomst och 
återställning, sökning och analys samt smidig VMware-integrering – 
plus molnberedskap med katastrofåterställning, långsiktig lagring till 
molnet samt stöd för arbetsbelastningar på flera moln.  Data 
Manager-enheten ger allt utan extra komplexitet. 

Data Manager-enheten erbjuder en integrerad dataskyddsplattform 
som kombinerar skyddslagring med PowerProtect Data Manager-
mjukvara och molnberedskap – allt i en enda enhet.  Data Manager-
enheten ger en enhetlig användarupplevelse och automatiserar 
identifiering och skydd av databaser, virtuella maskiner, filsystem 
och Kubernetes-behållare. Den är enkel att driftsätta, hantera och 
uppgradera och växer på plats från 12 TB till 96 TB i steg om 12 TB 
– allt med en enda licensfil. 

https://www.delltechnologies.com/asset/sv-se/products/data-protection/technical-support/h17691-dellemc-powerprotect-software-ds.pdf
https://www.delltechnologies.com/asset/sv-se/products/data-protection/technical-support/h17691-dellemc-powerprotect-software-ds.pdf


 

 

 

 

 

Data Manager-enheten garanterar att alla dina virtuella maskiner är tillgängliga i 
skala utan störningar i verksamheten med Transparent Snapshots, vilket 
förenklar säkerhetskopiering av VM-avbildningar för så gott som ingen inverkan 
på dina virtuella maskiner eller VM-resurser. Denna innovation ökar 
säkerhetskopieringsprestandan, sänker kostnaderna, förenklar hanteringen och 
minskar risken för dataförlust. 

Den erbjuder också effektiv och kostnadseffektiv inbyggd katastrofåterställning 
för moln (för Amazon AWS, Microsoft Azure och VMware Cloud on AWS) med 
heltäckande orkestrering – failover-funktion med tre klick och återställning efter 
fel med två klick. 1 

Hantera skyddet direkt via ett intuitivt gränssnitt och säkra data med de senaste 
funktionerna för drifts- och cybertålighet. Ge dataägare möjlighet att själva utföra 
säkerhetskopiering och återställning från sina inbyggda program med central 
styrning och tillsyn. 

Lita på att dina data är skyddade och tillgängliga med den förenklade 
upplevelsen i PowerProtect Data Manager-enheten. 

PowerProtect Data Manager-enhet 

MAXIMAL GENOMSTRÖMNING1 Upp till 14,0 TB/timme 

LOGISK KAPACITET1,2 Upp till 5,2 PB 

 MED MOLNNIVÅ Upp till 15,6 PB 

ANVÄNDBAR KAPACITET 12 till 96 TB 

 MED MOLNNIVÅ Upp till 288 TB 

1   De högsta värdena är maxvärden – den faktiska kapaciteten och genomströmningen beror på 
programlasten, deduplicering och andra inställningar. 

2     Logisk kapacitet baserad på upp till 55 × deduplicering. Den faktiska kapaciteten och 
genomströmningen beror på programarbetsbelastning, deduplicering och andra inställningar. 

 
Helt enkelt modernt dataskydd med PowerProtect Data Manager-
enheten 
Mer information om PowerProtect Data Manager-enheten finns på 
Dell.com/PowerProtectDataManagerAppliance. 

 

Densitet och prestanda 

• Upp till 288 TB (användbar), 15,6 PB 
(logisk) kapacitet med molnnivå 

• Snabbare återställningsprestanda med 
återställning från flera strömmar 

 

Företagsprogram 

• Kubernetes 

• Oracle, Microsoft SQL och Exchange, 
SAP HANA 

• Windows-, Linux- och AIX-filsystem 
 

Inbyggd molnnivå 

• Stöd för offentliga, privata eller 
hybridmoln utan ytterligare hårdvara 

 

Inbyggd katastrofåterställning i molnet 

• Fullständig orkestrering 

• Failover-funktion med 3 klick, 
återställning efter fel med 2 klick1 

• Amazon Web Services, Microsoft Azure 
eller Google Cloud 

 

Flera moln 

• Skydda och övervaka status för 
molnbaserade arbetsbelastningar i flera 
offentliga moln. 

Energiförbrukning och effektivitet på 
Dell Storage 

• Dell strävar efter att förbättra 
energieffektiviteten i vår lagringsportfölj 
för varje generation2,3 

© 2022 Dell Inc. eller dess dotterbolag. Med ensamrätt. Dell och andra varumärken är varumärken 
som tillhör Dell Inc. eller dess dotterbolag. Andra varumärken kan vara varumärken som tillhör sina 
respektive ägare. 

1. Enligt Dells interna tester, mars 2022. 
2. Dells informationstekniksutrustning är kompatibel med alla gällande lagstadgade krav för elektromagnetisk kompatibilitet, produktsäkerhet och miljöbestämmelser 

när den släpps ut på marknaden. Mer information om gällande föreskrifter och verifiering av överensstämmelse finns på Dells webbplats för regelefterlevnad. 
http://dell.com/regulatory_compliance.  

3. Dell strävar efter att förbättra energieffektiviteten i vår lagringsportfölj för varje generation. 
 

Mer information om 
PowerProtect Data 
Manager-enheten  

Kontakta en av Dell Technologies 
experter 

https://www.dell.com/PowerProtectDataManagerAppliance
https://www.dell.com/PowerProtectDataManagerAppliance
https://www.dell.com/sv-se/dt/contactus.htm

