
BUDOUCNOST 
ARCHIVACE?

100 LET!

V roce 2016 přichází na trh již druhá generace optických archivačních 

disků SONY, které mění zažité standardy v oblasti dlouhodobé archivace 

dat  – obrazových, zvukových, textových. SONY Optical Disc Archive 

je ideálním řešením pro zachování digitalizovaných archiválií budoucím 

generacím. Společnost ELVIA je certifi kovaným partnerem SONY 

pro archivační systémy a naši odborníci jsou pro tyto produkty zaškoleni 

a mají plnou technickou podporu z mateřské fi rmy SONY v Japonsku.

DLOUHODOBOST
100 let uchování dat

3,3 Tera Byte archivační cartridge

Více než 1 PB dat
v jednom library-rack stojanu

BEZPEČNOST
Vysoká mechanická odolnost média

Odolnost elektromagnetickému výboji

Optické bezkontaktní čtení média

Uchování média -10°C až 55°C

RYCHLOST
Rychlost zápisu dat 1 Gbps

Rychlost čtení 2 Gbps

Vysoká rychlost přístupu
(ve srovnání s LTO)

DLOUHODOBÁ

MALÉ ŘEŠENÍ (USB DRIVE)
ARCHIVACE DAT



Reference
Broadcast �
TV Globo – Sony společně s Oracle Front 

Porch poskytli řešení MAM (Media Asset 

Management) nasazením Optical Disc Archi-

ve jako hlavního formátu k ukládání veškeré-

ho televizního programu.

Golf Channel – společnost aktivně využívá 

archiv ve svém vysílání a může rychle a pra-

videlně přistupovat k záznamům pořízeným 

před desítkami let.

Medicína �
Qstar Technologies – Sony ODA je ideál-

ní řešení pro PACS, které vyžadují dlouhou 

životnost a bezpečnost osobních údajů pa-

cienta. Snadnost použití je obzvlášť důležitá 

pro nemocniční personál.

Bankovní sektor �
Jyske Bank – „Musíme mít záznamy o všech 

našich činnostech a potřebujeme přístup do 

našeho archivu. Cítili jsme, že řešení Sony 

Optical Disc Archive je mnohem elegantnější 

(než páskové řešení) ve své schopnosti pří-

stupu a načtení obsahu.“

VÝKON

VYSOKÝ VÝKON
SSD

HDD

Pásky

RAM

OPTIMÁLNÍ KAPACITA

DLOUHODOBÁ
ARCHIVACE

NÁKLADY

HIERARCHIE ÚLOŽNÉHO PROSTORU

OPTICKÉ DISKY PROVĚŘILY SVOJI KVALITU V ČASE

Stolní USB jednotku s označením ODS-D280U lze jednoduše připojit k běžné-
mu počítači, kde se chová jako externí disk. Je možno používat běžné souboro-
vé průzkumníky nebo pro správu dat využijete dodávaný software Media Navi-
gator. Jednotlivé cartridge obsahují 12 samostatných archivačních disků, které 
jsou ovšem zvenku obsluze nepřístupné a jsou chráněny svým vnějším obalem.

Základní modely médií se dodávají v těchto velikostech:
ODC-1200RE –  přepisovatelné médium 1.2 TeraByte
ODC-3300R  –  nepřepisovatelné médium 3.3 TeraByte

Bezkonkurenční výhodou archivačních disků Sony je, že nevyžadují žádné speci-
ální podmínky na uchovávání, jsou mechanicky velice odolné a nenáročné 
na manipulaci.

SONY OPTICAL DISC ARCHIVE

ELVIA spol. s r. o.
Poděbradská 51
198 00 Praha 9

tel.: 220 311 100
fax: 220 311 115

elvia@elvia.cz
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