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Resumo da solução 

IDPA (INTEGRATED DATA PROTECTION 
APPLIANCE) DP4400 DA DELL EMC 

Proteção de dados simples e eficiente por 
um baixo custo de proteção.1 Garantido. 

Simples 

• Gerenciamento: automatize tarefas diárias e 
integração a ferramentas de gerenciamento 
nativas 

• Implementação e upgrade: equipamento 2U 
instalável e atualizável pelo cliente e 
implementação 10 vezes mais rápida3 

• Crescimento no lugar e na nuvem: cresça de 
8 TB a 96 TB com chaves de licença simples; 
extensível à nuvem sem nenhum outro hardware5 

Avançado 

• Nuvem eficiente: nível de nuvem para retenção 
a longo prazo e recuperação de desastres na 
nuvem com orquestração completa 

• Cobertura abrangente: o maior ecossistema de 
aplicativos6 

• Otimização para VMware: econômico para 
escalar para mais VMs e integração perfeita com 
ambientes VMware 

• Alto desempenho: média de 55:1 de 
desduplicação, além de backups e restaurações 
rápidas2 

Por um baixo custo de proteção1 

• Média de custo menor que ½ centavo por  
GB/mês4 

Programa de fidelidade Future-Proof 

• Garantia de satisfação de 3 anos, preço de 
suporte previsível, proteção de investimento 
em hardware, consumo flexível habilitado 
para nuvem e garantia de desduplicação de 
proteção de dados 55:1 

O IDPA DP4400 é uma solução de proteção de dados all in one que é a 
combinação perfeita de simplicidade e potência para organizações de 
pequeno e médio porte, bem como ambientes de escritórios remotos/filiais 
de empresas, oferecendo um baixo custo para proteger1, e é garantida sob 
o Programa de fidelidade Future-Proof. 

A eficiência da proteção de dados da Dell EMC, agora para escritórios 
remotos/filiais e organizações de pequeno e médio porte 

Hoje em dia, as organizações, ainda mais as pequenas e médias empresas, 
enfrentam dificuldades maiores, como crescimento de dados, diversidade 
de aplicativos, maior número de usuários e restrições de recursos, o que 
aumenta a necessidade de soluções que lhes permitam fazer mais com 
menos. A Dell EMC está ajudando os clientes a modernizar as instalações 
de proteção de dados e substituir os aplicativos de backup preexistentes. 

O IDPA DP4400 é a combinação perfeita de simplicidade e eficiência 

O IDPA DP4400 é um dispositivo de proteção de dados all in one 
convergido, feito sob medida para organizações de pequeno e médio 
porte, bem como implementações corporativas de escritórios 
remotos/filiais. Oferece backup completo, desduplicação, replicação, 
recuperação, acesso e restauração instantâneos, pesquisa e lógica 
analítica, bem como integração perfeita à VMware, além de 
disponibilidade na nuvem com recuperação de desastres e retenção a 
longo prazo nela, tudo isso em um equipamento 2U conveniente. 
Enquanto produtos competitivos sacrificam cobertura, desempenho e 
eficiência em nome da simplicidade, o IDPA DP4400 oferece tudo isso 
sem a necessidade de sacrifícios: oferece apenas uma proteção de 
dados simples e eficiente por um baixo custo de proteção e é garantido1.  

O IDPA DP4400 oferece proteção de dados integrada em uma plataforma 
de servidor Dell EMC PowerEdge de 14ª geração de 2U que combina 
armazenamento de proteção, software e prontidão para nuvem, tudo em 
um único equipamento. É simples de gerenciar, implementar e atualizar, 
bem como aumenta de 8 TB para 24 TB em incrementos de 4 TB e de 
24 TB para 96 TB em incrementos de 12 TB, tudo isso com chaves de 
licença, sem necessidade de hardware, tempo de inatividade ou 
complexidade adicionais.5 

O IDPA DP4400 é avançado na cobertura abrangente, desempenho e 
disponibilidade para nuvem que proporciona. É compatível o maior 
ecossistema de aplicativos6 e foi otimizado para os ecossistemas 
VMware, com uma taxa média de desduplicação2 55:1 para proteção 
de aproximadamente 5 PB de dados lógicos com um equipamento de 
2U e 96 TB. Com o nível de nuvem nativo para retenção a longo prazo, 
o IDPA4400 pode proteger até 14,4 PB de dados, tudo isso 



 

 

 

 

 

sem a necessidade de outro hardware. Também oferece recuperação de 
desastres em nuvem nativa eficiente e econômica (para Amazon AWS, 
Microsoft Azure e VMware Cloud on AWS) com orquestração completa, 
bem como failover em 3 cliques e failback em 2 cliques. 

O IDPA DP4400 também é otimizado para ambientes VMware. Com a 
integração perfeita à VMware, o DP4400 capacita os administradores do 
vSphere a realizar as tarefas mais comuns de backup e recuperação na 
própria interface do usuário nativa do vSphere. Com automação em toda 
a pilha de proteção de dados VMware (implementação de VM, 
implementação de proxies e movimentação de dados para 
armazenamento de proteção), o DP4400 facilita e economiza o 
escalonamento para proteger mais VMs. Proporciona backups e 
recuperações mais rápidos do VMware, além de capacidade e sistema 
de rede mais eficientes, com utilização de desduplicação e largura de 
banda líder no setor. 

Com todos esses recursos, o IDPA DP4400 oferece o menor custo de 
proteção do setor.1 Também está incluído no Programa de fidelidade 
Future-Proof, com garantia de desduplicação de até 55:1.  

Programa de fidelidade Future-Proof: garantia de satisfação de 3 
anos e garantia de desduplicação de proteção de dados de até 55:1 

O IDPA DP4400 foi adicionado ao Programa de fidelidade Future-Proof da 
Dell EMC, dando mais tranquilidade aos clientes com satisfação garantida 
e proteção de investimento para futuras mudanças de tecnologia. 

Os clientes recebem uma garantia para taxas de desduplicação de 
proteção de dados de até 55:1, garantia de satisfação de três anos, 
consumo flexível habilitado para nuvem, preço de suporte previsível e 
proteção de investimento em hardware sem nenhum custo adicional 
com a compra do acordo ProSupport. 

 

Densidade e desempenho 

• Capacidade de até 288 TB (utilizável) e 
14,4 PB (lógica) com o Cloud Tier 

• Desempenho mais rápido com o NVMe 
flash 

• Desempenho de restauração mais rápido 
com restaurações multi-stream 

Aplicativos corporativos 

• Oracle, SAP, Microsoft Exchange, 
SharePoint, SQL Server, Sybase, 
MySQL, MongoDB, Pivotal Greenplum, 
IBM DB2, Lotus Notes e muito mais 

• Hypervisors: VMware, Microsoft Hyper-V 
e KVM 

• Todos os principais sistemas de arquivos, 
como Windows, Linux, HP-UX, AIX, 
Solaris, Mac OS e muito mais 

Nível de nuvem nativo 

• Compatível com nuvem pública, privada 
ou híbrida, sem nenhum outro hardware  

• Amazon Web Services, Dell EMC Elastic 
Cloud Storage, Microsoft Azure, VMware, 
IBM Cloud Object Storage, Good Cloud 
Platform, Alibaba Cloud e Ceph 

• Custo reduzido para gerenciamento de 
capacidade de retenção a longo prazo 
com a ferramenta de estimativa de 
espaço 

Recuperação de desastres nativa na 
nuvem 

• Orquestração completa 

• Failover em 3 cliques e failback em 2 

• Amazon Web Services, Microsoft 
Azure ou VMware Cloud on AWS 

© 2020 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell, EMC e as demais marcas 
comerciais são de propriedade da Dell Inc. ou de suas subsidiárias. Outras marcas comerciais 
podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários. Número de referência: h17254 

1. Análise interna da Dell EMC usando preços competitivos publicamente disponíveis dos concorrentes, maio de 2018. Com base em US$ por GB lógico. Os custos reais variam.  
2. Dados baseados em uma análise interna dos dados do cliente feita pela Dell EMC em maio de 2018. 
3. Com base em testes internos da Dell EMC, maio de 2019, em comparação com implementações tradicionais.  Os resultados reais devem variar. 
4. Com base em um white paper do ESG pela Dell EMC, "O valor econômico da combinação de Data Domain e IDPA (Integrated Data Protection Appliances)", junho de 2018. Os custos 

reais variam. 
5. Se o inicial for de menos de 24 TB, é necessário um kit de upgrade de campo simples para passar de 24 TB para capacidades maiores. O processo de upgrade exigirá uma atualização 

do pacote de serviços IDPA 2.4.1; espera-se que a atualização leve até 90 minutos para ser concluída. 
6. Com base em análise interna, junho de 2018. 
7. O equipamento de tecnologia da informação da Dell EMC está em conformidade com todos os requisitos regulamentares atualmente aplicáveis de compatibilidade eletromagnética, 

segurança do produto e normas ambientais, quando colocados no mercado. Informações regulamentares e verificação de conformidade estão disponíveis no site de conformidade com 
normas da Dell. http://dell.com/regulatory_compliance 

 

 

 

Saiba mais sobre o 
produto Dell EMC IDPA 

Entre em contato com um 
especialista da Dell Technologies 
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