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Smart Scale för Dell PowerProtect-enheter 
Kapacitets- och prestandaoptimering för miljöer med flera exabyte med Dell PowerProtect Data Manager och NetWorker 

 
Vi presenterar Smart Scale 

Smart Scale är den senaste innovationen för PowerProtect-enheter, som gör det 
möjligt att slå samman flera enheter i DD-serien för upp till 48 PB användbar 
kapacitet och >3 EB logisk kapacitet, med typisk dedupliceringshastighet, 
konfigurerat under en enda namnrymd. Du kan optimera skyddslagringen med 
avbrottsfri datamobilitet för att styra placeringen av arbetsbelastningar, utföra 
migreringar med automatisk klientomdirigering och få värdefulla kapacitetsinsikter 
och rekommendationer för hela miljön för att planlägga kapacitetsanvändning. 

Ändringar i din IT-miljö är inte längre samma som manuell omkalibrering av 
lagringspooler. Nya enheter introduceras eller avvecklas smidigt genom att mobila 
lagringsenheter flyttas runt i en viss pool. Detsamma gäller för program. I takt med 
att specifika program blir viktigare och kräver längre kvarhållningstider kan du 
använda Smart Scale för att flytta säkerhetskopieringssatsen till en annan enhet i 
poolen som har mer tillgänglig kapacitet. 

Smart Scale för PowerProtect-enheter tillhandahålls via konsolen för hantering av 
flera system, PowerProtect DD Management Center, utan extra kostnad. 

 

 
Smart Scale och Dell Data Protection-programvara 

Med PowerProtect Data Manager kan du förenkla kapacitetshanteringen för flera 
enheter i DD-serien och optimera dina lagringsinvesteringar inom ett datacenter 
samtidigt som du håller jämna steg med datatillväxten. 

NetWorker-användare får ökad flexibilitet och skalbarhet genom att integrera Smart 
Scale-pooler i sin befintliga infrastruktur. NetWorker kan hjälpa till att skapa flera 
mindre mobila lagringsenheter som är enklare att migrera och flytta. Detta ger en 
välskyddad datamiljö som är agil nog att snabbt optimeras och förberedas för tillväxt 
eller föränderliga prioriteringar. 
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Smart Scale är bra för 

skalbarheten 

• Hantera flera enheter som en enda 
resurspool med en enhetlig 
namnrymd 

Mobilitet 

• Optimera arbetsbelastningen med 
hjälp av smart, guidad och 
avbrottsfri datamobilitet 

Insikt 

• Få värdefulla kapacitetsinsikter och 
rekommendationer för hela 
dataskyddsmiljön 

Dell Data Protection-programvara 
och enhetsstöd 

• Smart Scale stöds på DD9900, 
DD9400, DD6900 och DD6400 

• Både PowerProtect Data Manager 
och NetWorker har stöd för Smart 
Scale 
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