RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS
EMPRESA: Dell
ESCLARECIMENTOS
ANEXO II – QUANTITATIVO E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
1) Item 2.2. Grande parte das certificações exigidas para o equipamento, foram alocadas
dentro do item 2.2 (tecnologia de armazenamento baseada em arquivo), isso remete ao
entendimento que as compatibilidades e certificados serão solicitados unicamente para o
ambiente NAS. Em contrapartida, algumas características especificas, como
“2.2.5.3.1.1.1.2. Storage/SAN” e subitens, remetem especificamente a sistema de
armazenamento do tipo “block”. Portanto, recomendamos a criação de um item referente
a certificações e compatibilidades que não esteja associado a um recurso ou
funcionalidade específica;
Resposta: O Banco irá analisar a pertinência de modificar as especificações.
2) Ainda em termos de compatibilidade, a maioria dos desenvolvedores de sistemas
operacionais não mantém HCL (Hardware Compatibility Lists) dedicada para soluções de
armazenamento, pois homologação dos servidores (e respectivas HBA’s) onde os mesmos
serão instalados já garante a comunicação com dispositivos de armazenamento externo.
Muito provavelmente todos os fornecedores encontrarão dificuldades para apresentação
de HCL’s para homologação de sistemas de armazenamento;
Resposta: O Banco irá analisar a pertinência de modificar as especificações.
3) Em termos de integração com provedores de nuvem (Amazon S3, Microsoft Azure e
Openstack Cinder), é importante entendermos as pretensões do cliente, para garantir que
as expectativas sejam devidamente alcançadas.
Resposta: O Banco esclarece que a integração da Solução com as tecnologias de nuvem é
parte essencial ao desenho da sua infraestrutura de tecnologia.
4) Em relação ao item 2.2.7.5 (backup) espera-se que o fornecedor entregue componentes
adicionais para backup das informações como robôs de fita, appliances de dedup, etc?
Resposta: O Banco decidiu que a Solução de NAS (Network-Attached Storage) não será mais
contemplada nesta contratação, mas sim em processo posterior e específico. Esse requisito
será retirado das especificações.
5) O item 3 apresenta mais informações acerca do ambiente de arquivos (NAS) entendemos
que o fabricante que não dispuser de storage unificado (NAS/SAN) poderá
alternativamente compor a solução com “NAS definido por softwares” (item 3.3), ou seja,
caso o fabricante possua solução unificada (NAS/SAN) não se faz necessária a proposição
do item 3.3, correto?
Resposta: O Banco decidiu que a Solução de NAS (Network-Attached Storage) não será mais
contemplada nesta contratação, mas sim em processo posterior e específico. Esse requisito
será retirado das especificações.
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6) Em relação a virtualização do armazenamento externo (item 4) é importante entendermos
as pretensões do cliente, para garantir que as expectativas sejam devidamente alcançadas.
Resposta: O Banco esclarece que Virtualização do Armazenamento Externo é parte essencial
ao desenho da sua infraestrutura de tecnologia.
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