
Spoznajte certificirane serverje Lenovo ThinkAgile MX, ki slovijo po svoji 
zanesljivosti in vzdržljivosti. Združujejo hiperkonvergirano tehnologijo z 
zmogljivimi procesorji Intel Xeon. 

Zakaj izbrati hiperkonvergirano informacijsko infrastrukturo?

Zaženite delovne procese v svojem sistemu in jih 
enostavno razširite na javni oblak Azure za hibridne 
zmogljivosti, kot so varnostno kopiranje, obnovitev 
spletnega mesta, shranjevanje, spremljanje v oblaku in 
še več.

Spletni portal za upravljanje, enostaven za uporabo, in 
vtičnik XClarity podjetja Lenovo omogočata uvajanje in 
upravljanje strojne in programske opreme znotraj WAC.

         Windows Admin Center (WAC)

Azure Stack HCI

Hiperkonvergirana tehnologija
pomeni enostavno strojno
opremo in njeno uporabo.

Visokozmogljive
tehnološke rešitve
ThinkAgile MX

Omrežne povezave

Omrežne povezave

Razne naprave

Hipervisorji

Omrežje za 
shranjevane (SAN)

Omrežne povezave
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Standradni x86
strežniki
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Lokalni diski

Prednosti ThinkAgile MX

+

Tradicionalna infrastruktura Hiperkonvergirana tehnologija

Najsodobnejša programska oprema, definirana shramba z 
več visokozmogljivimi možnostmi odpornosti, deduplikacijo, 
stiskanjem in še več.

Windows Server 2019 

Plačujte manj za
večjo učinkovitost

          Storage Spaces Direct (S2D)
Visoko skalabilen sistem z moduliranim dizajnom, 
ki ima sposobnost rasti in se prilagajati vašim 
potrebam.

Skalabilen

Vodilna vzdržljivost v industriji, zgrajena na številki 1 
po zanesljivosti, serverjev Lenovo, ki zmanjšujejo 
izpade in zagotavljajo zanesljivo storitev.

Vzdržljiv

Modernizirajte svojo strojno in programsko
opremo, ter zmanjšajte skupne stroške.

Omogočajo enostavno upravljanje iz enotnega 
vmesnika, ki je preprost za uporabo.

Centraliziran

Določite konfiguracijo za osnovne delovne 
obremenitve in razširite zmogljivosti prek 
virov v oblaku.

vodilne zmogljivosti 
virtualne opreme v 
industriji 

3 TB prostora za shranjevanje All Flash

1 x Intel Xeon D-2143IT 8C 2,20 GHz

4 x 16 GB TruDDR4 2666 MHz

All Flash: 4 x 1 TB P4511 NVMe SED SSD

omrežje: 2 x 10 GbE w. DAC Cable

9,5 TB prostora za shranjevanje All Flash

2 x Intel Xeon Silver 4215R 8C 3,2G Hz 

12 x 16 GB TruDDR4 2933 MHz

All Flash: 6 x 1,92 TB SATA 6 Gb Hot Swap SSD

omrežje: 2 x 25 GbE w. DAC Cable

27 TB prostora za shranjevanje All Flash

1 x Intel Xeon D-2143IT 8C 2,20 GHz

4 x 16 GB TruDDR4 2666 MHz 

All Flash: 4 x 1 TB P4511 NVMe SED SSD

omrežje: 2 x 10 GbE w. DAC Cable

široka izbira rešitev
za oblak, 
hiperkonvergirane 
rešitve za zaščito 
podatkov in delovne 
obremenitve

poenostavljeno 
upravljanje s 
skrbniškim centrom 
za Windows

številka 1 v 
zanesljivosti strežnika 
x86 6 let zapored

številka 1 po 
zmogljivosti s 155 
svetovnimi rekordi v 
testih Benchmark 

Stroškovno učinkovit

ThinkAgile MX1021 – XS
(2 serverja)

01 02 02ThinkAgile MX 2U – S 
(2 serverja)

ThinkAgile MX 2U – M 
(2 serverja)

Hypervisor je vključen v licenco in z njim lahko brez 
dodatnih stroškov ustvarite neomejeno število virtualnih 
enot sistema (VM) za Windows.

         Hyper-V

manj strojne opreme
manj fizičnega prostora
manj porabe energije
hitrejše delovanje

ali

ThinkAgile MX ponuja različne možnosti konfiguracije
(Azure Stack HCI ali S2D)

Pogovorite se o svojih IT-izzivih s strokovnjakom iz
podjetja Business Solutions in občutite 
moč serverjev ThinkAgile MX.

Kontaktirajte nas

Microsoft in Lenovo sta
združila moči, zato vam ni
treba delati kompromisov

www.bs.si

