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Jeszcze szybszy 

Intel Xeon E5-2699A v4
Zaprezentowany przez firmę 
Intel procesor Xeon E5-2699A 
v4 zawiera 22 rdzenie oblicze-
niowe i pracuje o 5% szybciej 
od podobnego układu poprzed-
niej generacji, czyli modelu E5-
2699 v4. Nowy CPU bazuje na 
architekturze Broadwell i jest wy-
twarzany przy użyciu technologii 
14 nm. intel.com

Wersja R2 

baramundi Management  
Suite 2016 R2
Za sprawą Management Suite 
2016 R2 po raz pierwszy 
można zarządzać urządze-
niami znajdującymi się poza 
siecią przedsiębiorstwa bez 
konieczności wykorzystywania 
połączeń VPN. Realizowane 
jest to za pośrednictwem 
rozwiązania typu Internet-Ena-
bled Endpoint Management 
(IEM). Aby uzyskać bezpieczne 
połączenie z internetem, na 
serwerach i urządzeniach 
końcowych stosowane są 
specjalne certyfikaty. Można 
korzystać również z szyfro-
wanej komunikacji sieciowej 
(HTTPS) oraz rozbudowanego 
narzędzia baramundi Gateway. 
Pakiet pozwala m.in. na inwen-
taryzację, zdalną instalację 
nowego oprogramowania 
oraz bieżące udostępnianie 
aktualizacji. baramundi.com

Cztery skanery 

HP ScanJet
Nowe skanery z serii ScanJet oferują funkcję szybkie-
go skanowania dwustronnego i automatyczny podajnik 
dokumentów (ADF). Wyposażono je również w opcjo-
nalny moduł Wi-Fi. Modele Enterprise Flow 5000s4 oraz 
Enterprise Flow 7000 s3 mogą skanować złożone arkusze 
A3 bez korzystania z foliowej koperty. Pierwszy z nich 
skanuje do 50 stron/min, natomiast drugi nawet 75 stron/
min. Z kolei model Pro 3000 s3 przeznaczony dla małych 
i średnich firm może skanować nawet 35 stron/min. Naj-
mniejszy model – Pro 2000 s1 – sprawdzi się w urzędach, 
gdzie skanuje się do 2000 stron dziennie. hp.com

5,8 cm 
wysokości ma system oblicze-
niowy HP Z2 Mini Workstation. 
Szerokość stacji też robi wraże-
nie – to zaledwie 21,5 cm. HP 
twierdzi, że Z2 Mini Worksta-
tion, który zawiera najnowsze 
procesory Xeon, zapewnia dwa 
razy większą wydajność od 
dostępnych obecnie na rynku 
stacji tego typu.

Wydajne macierze 

Fujitsu ETERNUS AF
Systemy macierzy All-Flash 
ETERNUS AF są obecnie naj-
szybszymi systemami pamięci 
masowej oferowanymi przez 
Fujitsu. Na razie oferowane 
są dwa modele w całości 
oparte na pamięci flash. AF650 
zawiera maksymalnie 256 GB 
pamięci podręcznej cache oraz 
maksymalnie 96 dysków SSD, 

które dają łącznie 368 TB no-
minalnej pojemności fizycznej 
i 1843 TB pojemności efektyw-
nej. Natomiast AF250 zawiera 
maksymalnie 64 GB pamięci 
podręcznej cache oraz maksy-
malnie 24 dyski SSD, które dają 

łącznie 92 TB nominalnej 
pojemności fizycznej i 460 
TB pojemności efektywnej. 
Parametry te oparte są na osza-
cowanym współczynniku 
deduplikacji i kompresji, wyno-
szącym 5:1. fujitsu.com

Inwestowanie w cyberbez-
pieczeństwo powinno być 
czymś oczywistym. Szczególnie 
w administracji publicznej, 
która przechowuje i przetwarza 
olbrzymie ilości danych wraż-
liwych. Trzeba działać szybko, 
by zapobiec kolejnym poten-
cjalnym incydentom. Cyber-
bezpieczeństwo to połączenie 
techniki, procedur i przede 
wszystkim wiedzy ekspertów. 
Jeśli zawiedzie jeden element, 

całość przestaje spełniać swoje 
role. W Exatelu zdajemy sobie 
z tego sprawę. Korzystamy 
z najlepszych i renomowanych 
rozwiązań technologicznych oraz 
bazujemy na sprawdzonych już 
mechanizmach. Zatrudniamy też 
najlepszych ekspertów. I to wła-
śnie dzięki temu możemy świad-
czyć usługi Security Operations 
Center (SOC) na najwyższym 
poziomie w trybie 24/7/365. 
SOC zabezpiecza zarówno przed 

wyciekiem danych z sieci, jak 
i przed wniknięciem do niej nie-
bezpiecznego oprogramowania. 
O skali zagrożenia niech świad-
czy fakt, że rocznie powstaje po-
nad 880 000 rodzajów malware. 
Średni czas wykrycia incydentu 
to ponad 200 dni. To bardzo 
groźna sytuacja. A w administra-
cji publicznej ochrona przecho-
wywanych i przetwarzanych 
informacji to nie tylko potrzeba, 
ale wręcz obowiązek.

Biznesowe NAS-y 

Thecus N7770 i N8880U
Modele N7770 (wolno stoją-
cy, 7-zatokowy) i N8880U (rac-
kowy, 8-zatokowy) to najnowsze 
serwery Thecus z linii SMB/
Enterprise. Wyposażone zostały 
w dwurdzeniowe procesory 
Intel Core-i3 2120 3,3 GHz 
i 8 GB RAM DDR3 ECC (z możli-
wością rozszerzenia do 32 GB). 
Są kompatybilne z najnowszymi 
dyskami SATA o dużej pojemno-
ści. Obie jednostki są w stanie 
przechowywać odpowiednio 
do 70 i 80 TB danych, jak 
również mogą być wyposażone 
w interfejsy 10 GbE. Urządzenia 
wyposażono w sześć portów 
USB 2.0, dwa porty USB 3.0, je-
den port HDMI oraz redundant-
ne zasilacze 300 W (N7700) 
i 400 W (N8880U). Urządzenia 
oferują również siedem trybów 
agregacji łączy wraz z równowa-
żeniem obciążenia i przełącza-
niem awaryjnym.
thecus.com
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