
  

 
Silent Cube Compact 

 
Bezpieczne długoterminowe przechowywanie  
danych z kontrolą wersji 
o pojemnościach 1, 2 lub 4 TB netto  

 
 
 
 
 
 
 
Najprostszy sposób na długoterminową archiwizację danych z kontrolą wersji 
 

Silent Cube Compact to bezpieczne, certyfikowane, długoterminowe archiwum danych cyfrowych 

o pojemności 1, 2 lub 4 TB (netto) w kompaktowej, termicznie zoptymalizowanej obudowie, 

z zintegrowaną Jednostką Centralną (Head Unit) umożliwiającą podłączenie do sieci firmowej oraz Opcją 

Zgodności (Compliance Option). 

Silent Cube Compact zajmuje niewielką powierzchnię i jest szczególnie energooszczędne. Dzięki 

udostępnianiu sieciowemu, zintegrowanie z systemami archiwizacji jest bardzo szybkie. Silent Cube 

Compact może również replikować dane na innym urządzeniu. W razie potrzeby, pojemność może być 

w dowolnym momencie, w łatwy sposób rozszerzana o kolejne jednostki Silent Cube.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Chronimy Twoje Terabajty 

Najwyższe bezpieczeństwo 
Sprzętowe zabezpieczenie danych WORM 

12 twardych dysków, po 4 dyski 3 różnych firm 

System odporny na awarię nawet do 4 dysków twardych 

Regularna samodiagnostyka (Digital Audit) 

Najniższe koszty 
Niskie koszty inwestycji i eksploatacji 

Zużywa poniżej 2W na moduł w trybie gotowości 

Łatwa konfiguracja i niskie koszty administracyjne 

Certyfikowana bezpieczna kontrola wersji 

Skalowalny i modularny 
Skalowalność od pojemności 1TB do petabajtów 

Rozbudowa i replikacja w dowolnym momencie 

(również wstecznie) 

Montaż w szafach 19’’ (rack) 

Załączone oprogramowanie do replikacji na drugie 

urządzenie 

Pełny serwis 
Serwis na miejscu świadczony przez  

FAST LTA i certyfikowanych partnerów 

Opcjonalnie serwis 24/7 

Obejmuje wymianę sprzętu bez utraty danych 

Elastyczne okresy przeglądowe, stały koszt 

usług 



 
Silent Cube Compact 
3-w-1 wraz z długoterminowym przechowywaniem danych,  
Jednostką Centralną i Opcją Zgodności 
 
 

Silent Cube Compact 1TB Silent Cube Compact 2TB Silent Cube Compact 4TB 
 

Długoterminowe przechowywanie danych (zintegrowane) 

Pojemność netto (brutto): 1TB (1,5TB) Pojemność netto (brutto): 2TB (3TB) Pojemność netto (brutto): 4TB (6TB) 

Dyski twarde: 12 SATA (aby przywrócić całkowicie wszystkie dane wystarcza dowolnych 8 dysków), 
po 4 dyski od 3 różnych producentów 

Integracja danych: Zabezpieczenie WORM na najniższym poziomie sprzętowym. 
Automatyczna regularna samodiagnostyka, z użyciem sum kontrolnych SHA-2 512bit 
 

Jednostka Centralna (zintegrowane) 

Wewnętrzna pamięć dla oprogramowania Cube Manager i pamięć cache: 

60GB SSD 80GB SSD 120GB SSD 

Połączenie: SMB/CIFS ze wsparciem Active Directory; NFS 

Wyświetlacz: Dotykowy, kolorowy wyświetlacz (wyświetlanie różnych statusów, zimny start) 

Oprogramowanie: Administracja z poziomu przeglądarki internetowej; zawiera funkcjonalność replikacji do drugiej 
lokalizacji; oprogramowanie do przesyłania danych do sprzętu nowej generacji; funkcje monitorowania 
 

Opcje Zgodności (zawarte) 

Archiwizacja zgodna z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi (zgodność z wytycznymi m.in. GDPdU, GoBS, RöV) 

512 bitowa suma kontrolna SHA-2 do weryfikacji integralności danych 

Możliwość określenia czasu retencji danych (z możliwością przedłużenia) 
 

Parametry techniczne 

Interfejsy: 3 x 1000/100/10Base-T (1 x do sieci firmowej, 2 x na rozbudowę o dodatkowe moduły Silent Cube) 

Zasilanie: 2 zasilacze, 90-265V (Autosense) 

Pobór mocy: <2W (czuwanie), <50W (długoterminowe urządzenia w trybie czuwania), <100W (praca ciągła) 

Wymiary(szer/wys/dł): 22cm x 22 cm x 23 cm, waga ok. 8kg 

Montaż w szafie 19’’ (rack), połowa szerokości, 6HU, 4 (krótkich) lub 6 (długich) Silent Cube na półkę 

 

Ponadto, oprogramowanie zapewniające replikację do drugiej lokalizacji jest już 
wliczone w cenę 

 
 

 
 

 www.emd-company.eu 

polska@emd-company.eu 

Tel. +48 784 312 903 

Fax. +48 22 203 5114 

 

Niezależnie czy potrzebujesz 
bezpiecznie przechowywać 1 czy 
100 terabajtów, Silent Cubes 
łatwo przystosowują się do 
Twoich wymagań. W dowolnym 
momencie możesz rozbudować 
swoje archiwum o kolejny moduł 
Silent Cube. 

 


