Gecertiﬁceerde lange-termijns data-archivering
met hoogredundante harde schijven opslag

Silent Cubes

Bescherm uw oneindig
houdbare data, oneindig lang:

Silent Cubes
De Silent Cube is het eerste modulair uitbreidbare storage systeem dat speciaal is
ontwikkeld voor betrouwbare en permanente data opslag voor de lange termijn.
ρ Exceptionele beveiliging
tegen dataverlies,
hardware problemen
en gebruikersfouten

ρ Bijzonder lage energieen onderhoudskosten
en schaalbaar tot
enkele Petabytes

ρ Complete FAST LTA
on-site service, inclusief
vervanging van hardware
zonder gegevensverlies

Hardware WORM
12 hard disks (4 spare)
from 3 manufacturers
Replication
Connection via SMB/CIFS or NFS
Location 2

Silent Cubes
Head Unit
Location 1

TCP/IP ጿ

Perfekte samenwerking
Silent Cubes worden
met name gebruikt in
omgevingen waar grote
hoeveelheden gevoelige
data langdurig, veilig,
efﬁciënt en kostenbesparend
bewaard moeten worden.
Daardoor zijn de Silent
Cubes de ideale aanvulling
op uw software. Met ons
“Approved Solutions”
programma controleren
wij, samen met een select
aantal leveranciers van
totaal oplossingen, dat
alle systemen optimaal
functioneren en naadloos
samenwerken.
Meer dan 100 van deze
samenwerkingen zijn getest
en goedgekeurd – en deze
lijst wordt steeds langer.
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©

Silent Cubes in actie
Silent Cubes integreren naadloos in uw netwerk architectuur
De Silent Cubes helpen u
om uw waardevolle online
(SAN) opslagruimte weer
vrij te maken. Met behulp
van archiverings- of HSMsoftware kunt u gegevens,
die minder vaak gebruikt
worden, op het gespecialiseerde Silent Cube storage
systeem bewaren. Hierdoor
kan een kostenbesparing
van bijna 80% ontstaan.
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ρ Minder inactieve data
online daardoor altijd
voldoende opslag
capaciteit over

ρ Verminderde hoeveelheid
data verkleint uw backup tijd en zorgt voor
kortere restores

ρ Aanzienlijk lagere kosten
voor aanschaf, beheer,
energie en onderhoud

ρ Inactieve data veilig op
Silent Cubes, eenvoudig
repliceren naar tweede
locatie en geen extra
back-up meer nodig
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Het migreren van zelden benaderde gegevens maakt de
online opslag weer vrij en verkort door de kleinere hoeveelheid
gegevens signiﬁcant de backup en restore tijden.
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Silent Cube opslagsystemen zijn tot in het Petabyte
bereik schaalbaar. U kunt altijd storage eenheden
toevoegen – ook na jaren – en daarmee altijd
aan uw groeiende opslagbehoefte voldoen.

Via de eenvoudige user interface kunt u zoveel volumes en shares aanmaken (met bijbehorende rechten structuur)
als nodig zijn. U kunt deze koppelen met de verschillende oplossingen en afdelingen binnen uw organisatie.

Eenvoudige netwerk integratie
Ongeacht welke archief-,
DSM- of HSM software
u ook gebruikt en of het
gaat om medische (PACS)
data, e-mails of andere
documenten, de Silent
Cubes integreren naadloos
in uw infrastructuur.

Individueel te conﬁgureren
volumes (met variabele
grootte) en network
shares (met variabele
toegangsrechten) zorgen
voor een probleemloze
samenwerking met de
verschillende software
oplossingen.

De voordelen van Silent Cubes

Hoogste betrouwbaarheid
Waar conventionele
schijven gebruikersfouten
niet volledig uit kunnen
sluiten, beschermt de FAST
LTA WORM controller alle
gegevens tegen wissen
of overschrijven op het
laagste hardware niveau.
Om uw data te beschermen
tegen epidemische fouten,
beschikt iedere Cube over
12 schijven uit verschillende
producties van drie
verschillende fabrikanten.

De viervoudige redundancy
codering maakt de
Silent Cube veiliger dan
een gemirrorde RAID 6
conﬁguratie en dat met
een veel gunstigere bruto/
netto verhouding. De
Digitale Audit controleert
regelmatig en automatisch
alle gegevens in elke
storage unit, bit-voor-bit,
waardoor fouten vroegtijdig
opgespoord en gecorrigeerd
kunnen worden.

Overzicht
ρ WORM hardware als afdichting
voor de gegevens

ρ 12 schijven: 4 van 3
verschillende fabrikanten

ρ Uitval van 4 harde schijven
(tegelijkertijd) opvangen

ρ Reguliere self-check van het
systeem (Digital Audit)

Schaalbaar & modulair
De Silent Cube storage
systemen zijn schaalbaar
tot 4000+ Terabytes. U kunt
op elk gewenst moment
storage units toevoegen en
zo gelijke tred houden met
de groei van uw gegevens.
De compacte vormgeving
van de Silent Cubes is
bekroond voor het design
en speciaal ontworpen
voor 19-inch racks.

Als bescherming tegen het
verlies van één systeem,
bijvoorbeeld als gevolg van
brand- of waterschade,
kunt u de Silent Cubes
laten repliceren naar
een tweede locatie. De
replicatie software is zonder
meerkosten beschikbaar
op elke Silent Cube.

Overzicht
ρ Schaalbaar van 2 Terabyte
tot enkele Petabytes

ρ Op elk moment uit te breiden.
Nu en in de toekomst

ρ Special ontworpen voor het
gebruik in 19-inch racks

ρ Inclusief software voor replicatie
naar een tweede locatie

Besparen op energie
Silent Cubes zijn
gecertiﬁceerd als CAS
(Content Addressed
Storage) voor revisieveilige
dataopslag en voldoen
daarmee aan een aantal
relevante wettelijke
bepalingen (oa de
GDPdU, GoBS, RöV in
Duitsland, Oostenrijk en
Zwitserland), voor een
ongekend voordelige prijs.
De lage operationele en
energiekosten zijn uniek.

In de standby-modus
gebruikt de Silent Cube
minder dan 2 watt per
unit, het energieverbruik
en de hierbij benodigde
koeling zijn veel lager dan
van andere oplossingen
op de archiveringsmarkt.
De kosten voor installatie,
uitbreiding en onderhoud
zijn buitengewoon
laag, nog een pluspunt
voor uw IT-budget.

Overzicht
ρ Gecertiﬁceerd voor
revisieveilige dataopslag

ρ Eenheid verbruikt minder
dan 2 watt in stand-by

ρ Lage aanschaf- en
installatiekosten (TCO)

ρ Minimale uitbreidings- en
onderhoudskosten

Service zonder zorgen
FAST LTA biedt uitgebreide
support mogelijkheden
voor de Silent Cubes.
Mocht er een probleem
ontstaan, dan komt FAST
LTA of een gecertiﬁceerde
partner on-site om defecte
componenten te vervangen,
uiteraard zonder dataverlies.
De kosten voor software
updates en vervangende
onderdelen zijn inbegrepen.

Naast de directe web-based
toegang tot het systeem,
biedt het geïntegreerde
monitoring systeem (e-mail,
SNMP) informatie over de
status van het systeem en
houdt te allen tijde FAST LTA
geïnformeerd (via e-mail),
zodat wij pro-actief voor een
goede en veilige werking van
uw systeem kunnen zorgen.

Overzicht
ρ Service bij U door FAST en
gecertiﬁceerde partners

ρ Inclusief alle software updates
ρ Inclusief alle te vervangen
onderdelen

ρ Variabele periodes, vaste kosten

All-in-one met 2, 4 of 8 TB netto capaciteit:

Silent Cube Compact
Compleet, compact, revisieveilig

Highlights

De Silent Cube Compact
verenigd alle componenten
voor revisiezekere
langdurige opslag in één
thermisch geoptimaliseerde
en compacte kubus (halve
19-inch breedte, 6 HE) – een
uiterst ruimtebesparende en
energie-efﬁciënte oplossing.

ρ 3-in-1 revisie veilige archief opslag

Zijn viervoudige harddisk
redundantie, de twee
redundante voedingen
en de twee Gigabit
Ethernet aansluitingen
voor uitbreidingen met
aanvullende opslag
eenheden maken hem niet
alleen ultra- veilig maar
ook hoogst ﬂexibel. De
compliance optie en de
software voor replicatie zijn
reeds inbegrepen.

ρ 2, 4 of 8 TB netto capaciteit
(uitbreidbaar)

ρ Snel en gemakkelijk te
verbinden als netwerk share

ρ Inclusief software voor
replicatie naar 2e locatie

ρ Compatible met alle FAST
LTA Approved Solutions

ρ Incl. Compliance optie,
gecertiﬁceerd conform GDPdU,
GoBS, RöV (D, A, CH)

ρ Ten alle tijden modulair en
schaalbaar, gewoon opslag
eenheden toevoegen (4, 8, 16,
of 24 TB netto capaciteit)

ρ Inclusief 3 of 5 jaar
service contract

ρ Zeer geschikt voor kleine en
middelgrote hoeveelheden
gegevens: DMS/ECM, HIS/
RIS ﬁle archivering, Archiveren
van juridische en ﬁnanciële
informatie, E-mail archivering

Schaalbaar tot >4000 TB netto capaciteit:

Silent Cubes Systeem
Modulair, flexibel, energiebesparend

Highlights

Het hart van dit ultra-veilig
opslagsysteem is de Silent
Cube lange-termijn opslag
eenheid. Zijn hoge graad
van specialisme en de
viervoudige redundantie
beschermen al uw data
effectief tegen verlies bij
minimale kosten.
Silent Cube opslag
systemen zijn schaalbaar
tot in het Petabyte bereik.
U kunt ten alle tijden opslag
eenheden toevoegen –
zelfs na jaren – en zo uw
groeiende opslagbehoeftes
bijhouden.

ρ Modulair lange-termijn

De Head Unit verbind
de ultra-veilige Silent
Cube lange-termijn
opslag eenheden met uw
infrastructuur. Zij beheert de
lange- termijn opslag door
een browser- gebaseerd
gebruikersinterface en
fungeert als cache voor
binnenkomende en
uitgaande gegevens.

archief systeem

ρ De Head Unit (appliance
of VMware), te benaderen
als netwerkshare

ρ Optioneel compliance optie,
gecertiﬁceerd conform GDPdU,
GoBS, RöV (D, A, CH)

ρ Ten alle tijden modulair en
schaalbaar, gewoon opslag
eenheden toevoegen (4, 8, 16,
of 24 TB netto capaciteit)

ρ Minder dan 2 watt per opslag
eenheid (in standby)

ρ Inclusief 3 of 5 jaar
service contract

ρ Voor archieven die maximale
ﬂexibiliteit nodig hebben,
zoals: Archiefdata afkomstig
van meerdere afdelingen,
e-mail archieven, HSM
oplossingen, PACS archieven

Gegevens en kenmerken
Silent Cube Compact

Silent Cube opslag eenheid

Product

Product

Revisie veilig WORM archief met opslag op harde schijven

Harde schijven opslag eenheid met WORM hardware

Capaciteit

Capaciteit

Aantal harde schijven: 12 (maar 8 nodig om alle gegevens te lezen)

Aantal harde schijven: 12 (maar 8 nodig om alle gegevens te lezen)

Opslag capaciteit

Storage capacity

Bruto/netto:

Bruto/netto:

Harde schijven:

3/2 terabytes* (256GB schijven)
6/4 terabytes* (500GB schijven)
12/8 terabytes* (1TB schijven)
2,5’’ SATA; 4 harde schijven van 3
verschillende fabrikanten om
fabricagefouten te compenseren

Netwerk
Interface:

Harde schijven:

Netwerk
2x 1000/100/10Base-T voor
uitbreiding met verdere Cubes
10Base-T link in archief modus
1x 1000/100/10Base-T voor de
verbinding met het bedrijfsnetwerk

Interface:

WORM, redundantie, gegevens integriteit en ﬁle systeem zijn
hetzelfde als wat de Silent Cube Storage Unit gebruikt
Compliance optie:
Geïntegreerd

WORM:
Redundantie:
Data integriteit:

Head Unit (geïntegreerd)
Beeldscherm:

60/100/120 GB SSD voor software
en cache
kleuren touch screen

Stroomverbruik
Stand-by modus:
Continu gebruik:

1000/100/10Base-T,
10Base-T link in standby modus

Functies

Functies

Intern geheugen:

6/4 terabytes* (500GB schijven)
12/8 terabytes* (1TB schijven)
24/16 terabytes* (2TB schijven)
36/24 terabytes* (3TB schijven)
3,5’’ SATA; 4 harde schijven van 3
verschillende fabrikanten om
fabricagefouten te compenseren

File systeem:

Gepatenteerde WORM technologie.
Viervoudige redundantie met
Erasure Resilient Coding
Automatische, regelmatige zelfcontrole (Digital Audit) met SHA-512
hash, ontdekt fouten op harde
schijven tot op bit niveuau en start
automatisch herstel
FAST LTFS virtual ﬁle systeem,
geoptimaliseerd voor WORM opslag,
snelle en revisie veilige toegang tot
miljoenen bestanden

Stroomverbruik
< 2 W, meervoudig redundante voeding
< 100 W

Stand-by modus:
Continu gebruik:

< 2 W, meervoudig redundante voeding
< 100 W

Fysieke gegevens

Fysieke gegevens

Afmetingen (LxBxH): ong. 22 cm x 22 cm x 23 cm
Gewicht:
ong. 9 kg
19” rack:
4 of 6 cubes per rackkit, hoogte 6 U
(incl. rackkit)

Afmetingen (LxBxH): ong. 22 cm x 22 cm x 23 cm
Gewicht:
ong. 13 kg
19” rack:
4 of 6 cubes per rackkit, hoogte 6 U
(incl. rackkit)

* 1 Terabyte = 1012 Bytes = 1.000.000.000.000 Bytes

Head Unit C4

Head Unit C2

CPU

Quad Core

Dual Core

Cache HDD

2x 1 TB *
(RAID-1, hot-swappable)

2x 1 TB *
(RAID-1)

NIC

4x Gigabit Ethernet
(1x administratie,
1x naar de Silent Cubes
2x naar het bedrijfsnetwerk)

2x Gigabit Ethernet
(1x administratie/bedrijfsnetwerk,
1x naar de Silent Cubes)

Voedingen

2x (hot-swappable)

1x

Intern geheugen

4 GB (optioneel met 16 GB)

4 GB

Afmetingen

19 Zoll, 1HE, volle lengte

19 Zoll, 2HE, halve lengte

Leveringsomvang

Head Unit C4, Rack-Mount-Kit

Head Unit C2, Rack-Mount-Kit

Head Unit (Server)

Cube Manager Software
Product

Migratie

Administratie- en monitoring software,
pre-installed op de Head Unit

Ingebouwde functies voor migreren naar nieuwe
hardware van zowel de Head Unit als de Silent Cubes

User interface

Monitoring

AJAX-based, te benaderen via een web browser

Automatische en conﬁgureerbare status
meldingen via email en/of SNMP

Volumes en netwerk shares
Individueel te conﬁgureren WORM volumes
SMB/CIFS en NFS ﬁles shares met
conﬁgureerbare toegangsrechten

Users & Groups
Admin, Monitor en Support users, Active Directory ondersteuning

Netwerk verbinding
Dynamisch (DHCP) of statisch

Replicatie
Ingebouwde asynchrone replicatie
Replicatie naar een tweede locatie

Notiﬁcatie
E-mail notiﬁcatie

Compliance Optie
Revisie veilige data opslag (voldoet aan de richtlijnen
zoals die gesteld zijn in GDPdU, GoBS, RöV, etc.
in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland)
Authenticiteits waarborging middels een digitale
bevestiging via 512-bit SHA-2 hashcodering
Vrij instelbare bewaartermijnen, kunnen
in de toekomst worden verlengd
Volumes met instelbare bewaartermijnen,
versie beheer en RW/RO triggers
Na aﬂoop van bewaartermijnen verwijderbare gegevens paden
Archiveringsrapporten met digitale tijdstempels
Revisie veilige migratie naar nieuwe Silent Cubes

