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Vess A3340

Aparelho de Armazenamento NVR

SOBRE ESTE GUIA
Este Guia de Início Rápido fornece uma introdução aos componentes de hardware do
Aparelho de Armazenamento Vess A3340 NVR, e também as instruções de como
instalar o dispositivo em um suporte de equipamentos e de como conectar a
alimentação, um teclado e um monitor utilizado para a instalação inicial. Em seguida
ligue o sistema, faça login como administrador e crie uma unidade RAID para
armazenamento de dados de vídeo. Quando você tiver concluído a instrução neste
guia, você precisará ler o Manual do Produto e outra documentação para usuário
disponível do Promise, para obter instruções adicionais sobre como conectar o
sistema da rede de vigilância, como conectar ao armazenamento de rede adicional se
necessário, como instalar o software de gerenciamento de vídeo, como administrar,
gerenciar e manter o sistema, e também de como escalar melhor o sistema para
atender aos requisitos de vigilância e armazenamento de dados da rede.
Este guia também inclui informações sobre:
 Registro de Produto na página 29
 Contato com o Suporte Técnico na página 34

INTRODUÇÃO
O Aparelho de Armazenamento Vess A3340 NVR, como o nome indica, combina um
servidor NVR para compressão de dados de vídeo, gravação e reprodução, com
recursos integrados de armazenamento RAID para guardar os dados de vídeo. Todos
os sistemas do Aparelho de Armazenamento Vess NVR são escaláveis com sistemas
adicionais da Série Vess A para dados de vídeo e sub-sistema de armazenamento da
Série Vess R2000 e armazenamento Vess J2000 JBOD.
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LISTA DE TAREFAS DE INSTALAÇÃO
Para configurar o sistema Vess A3340, execute estas tarefas de hardware e de
configuração na sequência:
 Tarefa 1: Desempacotar o dispositivo
 Tarefa 2: Montar Vess A3340 em um suporte padrão
 Tarefa 3: Remover a cobertura frontal e instalar as unidades de disco rígido
 Tarefa 4: Conexões de gerenciamento
 Tarefa 5: Conectar o cabo de alimentação e ligar o sistema
 Tarefa 6: Efetuar login no Windows 7
 Tarefa 7: Efetuar login no WebPAM PROe
 Tarefa 8: Criar Unidades Lógicas

Nota
O Manual do Produto e este Guia de Início Rápido, em formato PDF,
são encontrados na área de trabalho após a inicialização e o logon

TAREFA 1: DESEMPACOTAMENTO
LISTA DA EMBALAGEM DO VESS A3340
A caixa do Vess A3340 contém os seguintes itens:
 Vess A3340

 Cabo de alimentação de 1,5m (4,9
pés)


Parafusos para as unidades de
disco (40 peças para 8
compartimentos)
Conjunto de trilho deslizante para
a montagem em suporte*
* O conjunto de trilho deslizante pode ser um recurso opcional em sua região. Entre
em contato com o seu representante de vendas para saber se isto está incluído ou é
uma opção para seu Vess A3340.
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VISTA GERAL DO PAINEL FRONTAL

VISTA FRONTAL DO VESS A3340 COM TAMPA DE SEGURANÇA

LEDs visíveis através da
cobertura

Trava do painel tubular
seguro

O Vess A3340 é fornecido com uma tampa segura frontal travável que deve ser
removida para acessar as portadoras de unidade de disco rígido. Use a chave tubular
para travar ou destravar esta tampa.
O painel esquerdo contém o interruptor, vários LEDs, portas USB e o bloqueio tubular.
Consulte "Ligar Vess A3340" na página 2 e "LEDs do Painel Frontal" na página 2
deste guia para obter mais informações.

Frente com cobertura removida

Interruptor

LEDs

Portas USB
duas portas USB 3.0

Portadoras de
unidade
oito portadoras de
unidade 3,5"

Nota
Consulte as descrições para indicadores LED no "LEDs do Painel
Frontal" na página 17.
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VISTA GERAL DO PAINEL TRASEIRO
Vista traseira do Vess A3340
Portas Ethernet Gigabit

Ventilador
PSU

Saída S/PDIF
Ventilador do
sistema
Porta VGA Entrada/Saída Porta de Tela
Entrada de
de áudio
energia Portas USB
Porta HDMI
Portas USB
duas portas USB 2.0 Quatro portas
USB 3.0

O painel traseiro do Vess 3340 fornece as portas de rede para administração do
sistema, portas para conexão à rede de câmera IP, e a maior rede de vigilância e
rede de armazenamento de dados. Este também é o local onde as diferentes portas
de vídeo e áudio estão localizadas, portas USB 2.0 e USB 3.0, e a inserção de
alimentação para a conexão de alimentação.
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TAREFA 2: MONTAGEM DE VESS A3340 EM UM
SUPORTE
As instruções aqui se aplicam a todos os modelos de fator de forma 2U da Série Vess
A3340.

Advertências
*

Não levante nem mova a unidade Vess A3340 pelas alças do
suporte na frente. Segure o próprio sistema.

*

Não instale a unidade Vess A3340 em um suporte sem trilhos para
suportar o sistema.

*

Somente um técnico qualificado que esteja familiarizado com o
procedimento de instalação poderá montar e instalar a unidade
Vess A3340.

*

Monte os trilhos no suporte com os parafusos e as porcas de
flange corretos, completamente apertados, em cada extremidade
do trilho.

*

Não carregue os trilhos a menos que eles estejam instalados com
os parafusos conforme instruído.

*

Os trilhos disponíveis para a unidade Vess A3340 são projetados
para suportar com segurança a unidade Vess A3340 quando
instalados corretamente. Carga adicional sobre os trilhos é um
risco por conta do cliente.

*

Os trilhos de montagem suportarão a sua unidade Vess A3340
somente se instalados conforme as instruções.

*

Não instale as unidades de disco rígido no sistema até que o
sistema esteja colocado no suporte.

O Vess A3340 deve ser instalado em um suporte equipamento de 19". Examine as
ilustrações nesta seção para assegurar que você esteja usando o tipo correto de
suporte.
Para colocar o sistema no suporte, prenda primeiro os suportes de alças na frente do
dispositivo. Em seguida instale o sistema de trilhos deslizantes no suporte. Por último
coloque o dispositivo sobre os trilhos deslizantes e prenda-os no suporte. Use
somente os parafusos e fixadores incluídos com a remessa do sistema de trilhos
deslizantes, ou com o Vess A3340. Este procedimento é descrito e ilustrado nas
seções que seguem abaixo.
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ANEXAR OS SUPORTES NA FRENTE
O Vess A3340 é fornecido com suportes, um para o lado esquerdo e o outro para o
lado direito. Estas se anexam noslados frontais do gabinete do dispositivo. Uma vez
que os suportes estejam firmemente conectados e a unidade tenha sido devidamente
instalada no sistema de trilho deslizante, essas alças podem ser usadas para puxar
ou empurrar o dispositivo para fora ou para dentro do sistema de suporte, enquanto
os trilhos deslizantes suportam o peso do dispositivo. Não levante ou tente suportar o
peso do Vess A3340 utilizando as alças nos suportes.

Suportes fornecidos com o dispositivo

Suporte do
lado
esquerdo
e alça

Suporte
do lado
direito e
alça

Anexe cada suporte na parte dianteira, em cada lado do gabinete do dispositivo e fixe
com os parafusos incluídos com o fornecimento. A alça deve sobressair na direção da
frente do dispositivo. A ilustração do exemplo abaixo mostra o lado direito.

Fixe o suporte no gabinete do dispositivo - lado direito

Advertências
Não levante nem mova a unidade Vess A3340 pelas alças do
suporte na frente.
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INSTALAR OS TRILHOS DESLIZANTES E COLOCAR O
DISPOSITIVO NO SUPORTE
Siga estas etapas para instalar os trilhos deslizantes no sistema de suporte, depois
coloque o Vess A3340 nos trilhos e fixe o dispositivo no suporte 1.

Determine quais orifícios a serem usados no suporte

1.

Determine qual é a altura para colocar o gabinete 2U no
suporte e depois coloque a trilhos do suporte esquerdo e
direito na mesma altura na posição do suporte esquerdo
e direito. Escolha os orifícios de montagem de acordo
com o seu sistema de suporte. Observe que os três
orifícios são necessários em cada coluna dianteira, a
parte superior extrema dos três a serem usados para as
porcas de flange para ancorar o gabinete nas colunas do
suporte. Ajuste o comprimento dos trilhos de montagem
conforme necessário.

Observe que cada extremidade dos trilhos deslizantes
têm uma alavanca para acionar o mecanismo de trava
que prende a coluna do suporte.

Alavanca de liberação da trava (traseiro esquerdo)
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Fixe os trilhos nas colunas do suporte. Certifique-se de que os trilhos do
suporte estejam orientados corretamente no suporte.

Pressione a alavanca para liberar a trava (dianteira direita)

3.
a.
b.

c.
d.
e.
f.

Para definir os trilhos nas colunas do suporte e para prender os trilhos, siga
estas etapas:
Pressione a trava de mola e em seguida insira os pinos nos orifícios
quadrados selecionados na coluna do suporte.
Pressione a trava de mola na outra extremidade do trilho e insira os pinos
no orifício de montagem selecionado na coluna do suporte. Se necessário,
estenda o trilho para alcançar a coluna.
Use os parafusos e arruelas do trilho para ancorar o trilho de suporte na
coluna.
Certifique-se de que o trilho de suporte esteja alinhado, seguro, estável e
no lugar correto.
Execute as etapas de a até c acima para o outro trilho.
Certifique-se de que os trilhos de suporte estejam alinhados, seguros,
estáveis e no lugar.
Veja a figura na página seguinte.
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Coluna esquerda traseira fixada na coluna

4.

Use os parafusos de fixação que vieram com o equipamento de montagem
para fixar o gabinete no suporte.

Vista dianteira do Vess A3340 fixados no suporte e colocados no
sistema de trilhos
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TAREFA 3: INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE
DISCO
O sistema Vess A3340 suporta:
 Discos rígidos SATA
 Unidades de disco rígido de 3.5 polegadas
Para uma lista de unidades físicas suportadas, baixe a última lista de compatibilidade
a partir do site de suporte de PROMISE.

REMOVA A TAMPA DE SEGURANÇA
Para remover a tampa de segurança:
1.
Use a chave tubular para destravar a tampa. Gire no sentido anti-horário
para destravar.

Destrave a tampa de segurança

1. Destravar
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Deslize a tampa para a direita aproximadamente 4 mm.

Deslize a tampa de segurança

2. Deslizar

3.

Puxe a tampa diretamente para trás para remover. Tenha cuidado para não
deixar cair a tampa.

Puxe a tampa para trás para remover

3. Puxe para trás
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INSTALAR UNIDADES DE DISCO DURO
As instruções a seguir se aplicam a todos os tipos de portadoras de unidade
projetadas para uso com o sistema Vess A3340.
1.
Remova uma portadora de disco rígido.
2.
Coloque cuidadosamente o disco rígido na portadora da unidade na frente,
de modo a que os orifícios dos parafusos nos lados se alinhem.
3.
Insira os parafusos através dos orifícios da portadora da unidade e nos lados
do disco rígido. Veja a ilustração na página seguinte.
Instale somente os parafusos de rebaixamento fornecidos com a unidade.
 Instale quatro parafusos por unidade.
 Encaixe cada parafuso. Tenha cuidado para não apertar demasiadamente.
4.
Reinstale a portadora da unidade no compartimento.
5.
Repita as etapas 1 a 3 até que todas as suas unidades de disco estejam
instaladas.

Pressione o centro para inserir a portadora da unidade
em um compartimento vazio para unidade.

Parafusos de rebaixamento; dois parafusos em cada lado.
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NÚMERO DE UNIDADES NECESSÁRIAS
A tabela abaixo mostra o número de unidades necessárias para cada nível de RAID
Nível

Número de
unidades

Nível

Número de
unidades

RAID 0

1 ou mais

RAID 6

4 a 32

RAID 1

Somente 2

RAID 10

4 ou mais *

RAID 1E

2 a mais

RAID 30

6 ou mais

RAID 3

3 a 32

RAID 50

6 ou mais

RAID 5

3 a 32

RAID 60

8 ou mais

* Deve ser um número par de unidades.

NUMERAÇÃO DE SLOT DE UNIDADE
Você pode instalar qualquer unidade de disco adequado em qualquer slot no
compartimento. O diagrama abaixo mostra como os slots da unidade são numerados
no Vess A3340.
Numeração de slot é indicada no gerenciador de interfaces de usuário GUI e CLI/CLU
da web.

Numeração de slot de unidade para Vess A3340
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TAREFA 4: CONEXÃO DE GERENCIAMENTO
Esta seção descreve como criar uma conexão de gerenciamento para o sistema Vess
A3340. Existem dois métodos para estabelecer a conexão física ao Vess utilizados
para o gerenciamento do dispositivo. O Vess A3340 podem ser gerenciado
remotamente através da rede IP. Como alternativa você pode anexar um monitor na
Porta VGA, HDMI ou de Tela, e conectar um teclado USB e gerenciar a configuração
da instalação inicial através de conexão direta ao dispositivo. Este Guia de Início
Rápido descreve apenas a segunda opção, conectando ao dispositivo com um
monitor e um teclado. Para o gerenciamento remoto através da vigilância e da rede de
dados, consulte o Manual do Produto.

CAMINHO DE GERENCIAMENTO - NO TECLADO LOCAL
E MONITOR
Use um teclado USB e um VGA, Porta de Tela ou monitor HDMI para estabelecer uma
conexão direta fora de banda ao software de gerenciamento. O VGA, Porta de Tela,
HDMI e portas USB estão localizadas na parte traseira do Vess A3340. Conecte um
VGA, Porta de tela ou monitor HDMI à porta de monitor de vídeo adequado e conecte
um teclado USB a qualquer porta USB no painel traseiro.
O gerenciamento através de teclado e monitor anexado diretamente é feito com a
interface de linha de comando (CLI). Consulte o Manual do Produto para obter uma
lista dos comandos, utilização e informações de login.

Conexões do monitor de vídeo no painel traseiro do Vess A3340 e portas USB

Porta de Tela
Conecte na porta de
tela do monitor

Porta VGA
Conectar ao
monitor VGA

Porta HDMI
Conectar ao
monitor HDMI

Portas USB
Duas portas USB 2.0 e quatro portas 3.0;
conectar ao teclado
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CAMINHO DE GERENCIAMENTO - CONEXÃO DE REDE
As portas Gigabit Ethernet RJ-45 no painel traseiro para a conexão de rede usada
para administrador do dispositivo. Essas portas devem ser fisicamente e logicamente
conectadas na sub-rede usada pelo administrador do sistema. Essas portas são
também utilizadas para
Para estabelecer o caminho de gerenciamento:
1.
Conecte uma extremidade de um cabo Ethernet ao conector de rede ou NIC
padrão no PC Host.
Conectar a outra extremidade do cabo Ethernet a uma das portas do
comutador de rede padrão na sub-rede usada para administração de
sistema.
2.
Conectar uma extremidade do cabo Ethernet a uma das portas no mesmo do
comutador de rede ou sub-rede usada para administração de sistema.
Conectar a outra extremidade do cabo Ethernet a uma das portas Gigabit
atrás do Vess A3340.
Se você tiver vários sistemas Vess A3340, PCs de Host ou Servidores, repita
as etapas 1 e 2 conforme necessário.
3.
Siga as instruções para conectar e configurar as definições básicas do Vess
A3340.
Por favor note que não é necessário estabelecer uma conexão de rede para
a configuração inicial. A interface de gerenciamento baseada na web é
acessível com o uso de um teclado e um monitor conectados diretamente no
dispositivo. Consulte a próxima seção para obter instruções.

Portas Gigabit no painel traseiro
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TAREFA 5: CONECTANDO A ALIMENTAÇÃO
Insira um cabo de alimentação na tomada de energia para o fornecimento de energia
e conecte o PSU a uma fonte de alimentação adquada. Você tem a opção de prender
o cabo de alimentação com a abraçadeira de cabo incluído com o fornecimento. A
abraçadeira do cabo está ancorada à parte de trás do gabinete do dispositivo através
de um orifício criado para esse propósito, próximo ao receptáculo de alimentação.

LIGAR O SISTEMA VESS A3340
Com as fontes de alimentação conectadas, o sistema pode agora ser ligado.
Para ligar o sistema Vess A3340, pressione o interruptor no canto superior esquerdo
do painel frontal (veja a figura abaixo). Observe os LEDs no painel frontal para se
certificar de que a inicialização se processe sem problemas.

Fonte de alimentação e ventilador do sistema no painel traseiro

Alimentação
Receptáculo de
alimentação

Ventilador
do sistema
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LEDS DO PAINEL FRONTAL
Indicadores LED na parte frontal do Vess A3340
Energia Ventilado

Estado do sistema

Link/Atividade
de rede

Gravação

Global
RAID

Estado de HDD

Atividade de HDD

OPAS USB

Quando a inicialização estiver concluída, verifique os LEDs no painel frontal para
certificar-se de que o sistema está funcionando corretamente.

LED Descrição
Energia

Acende-se em AZUL para indicar que o sistema está ligado.

Estado do sistema

Acende-se em VERDE em operação normal, VERMELHO se
houver um problema crítico (LD fora de linha, mal funcionamento
do ventilador, tensão fora do limite, alerta de temperatura do
sistema), e permanece escuro quando não está pronto.

Estado do Ventilador

Acende-se em VERDE em operação normal, VERMELHO para
indicar que um ventilador no módulo da CPU não está operando
na faixa normal, a cor LARANJA para indicar que o módulo do
ventilador da CPU não está presente.

Gravação

VERMELHO indica que o aplicativo está em execução.

Link/Atividade de rede

Um LED para cada porta de LAN 1000BASE-T. Acende-se em
AZUL para indicar um link válido, pisca em AZUL para indicar
atividade na porta.

Estado de RAID Global

Acende-se em VERDE em operação normal, ou VERMELHO se
qualquer volume RAID estiver fora de linha, LARANJA para o
estado crítico de qualquer unidade lógica.

Atividade de HDD
Global

Pisca em AZUL para indicar que uma ou mais unidades estão
sendo acessadas, permanece escuro quando nenhuma unidade
estiver sendo acessada.

Estado de HDD

OPAS USB

Acende-se em VERDE em operação normal, VERMELHO se o
membro de RAID estiver fora da linha ou se houver erro físico do
disco, LARANJA indica que a unidade está sendo reconstruída e
um LED escuro indica que nenhuma unidade está instalada ou a
unidade não está configurada.
Acende-se em VERDE se um dispositivo OPAS (disco USB) for
detectado, VERMELHO se a operação OPAS falhou, pisca em
VERDE quando uma operação OPAS estiver em andamento.
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TAREFA 6: ACESSO AO SISTEMA OPERACIONAL
GUI
Para acessar a interface gráfica do usuário no sistema operacional instalado no Vess
A3340, insira um teclado USB em qualquer porta USB e conecte um monitor usando a
porta VGA ou HDMI. Consulte "CAMINHO DE GERENCIAMENTO - NO TECLADO
LOCAL E MONITOR " na página 14 para obter uma descrição sobre como conectar.

Links rápidos para a área de trabalho do Windows 7

Documentação do usuário

Link GUI de gerenciamento do Promise
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EFETUAR LOGIN NO WINDOWS 7
Para instalações de Windows 7, uma vez que o sistema tenha inicializado, será
necessário escolher entre as diversas opções para concluir a configuração do sistema
operacional. Você será solicitado a selecionar um idioma padrão e outras preferências
para a interface do usuário. Siga as instruções na tela para completar a seleção de
preferências e estabelecer um nome de usuário e uma senha para o administrador.
Depois de concluir essas tarefas finais, a área de trabalho do Windows 7 será exibida.
Observe que existem dois ícones de ligação rápida, um para a conexão de um
navegador da web para WebPAM PROe e um link para um arquivo que contém
documentos do usuário.

Links rápidos para a área de trabalho do Windows 7
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TAREFA 7: CRIAR UNIDADES LÓGICAS
Configuração de WebPAM PROe consiste das seguintes ações:
 Efetuando Login em WebPAM PROe
 Escolhendo um Idioma
 Criando suas Unidades Lógicas
 Efetuar o logout do WebPAM PROe

EFETUANDO LOGIN EM WEBPAM PROe
Clique duas vezes no ícone do link WebPAM PROe na área de trabalho para iniciar o
navegador predefinido e vá para a página de login.
Quando a tela de login aparecer:
 Digite administrator (administrador) no campo Nome de Usuário.
 Digite a senha no campo password (Senha).
 Clique no botão Login (Login).
O Nome de Usuário e a Senha diferenciam maiúsculas de minúsculas.
Após o login, a tela de abertura do WebPAM PROe aparece. Se houver quaisquer
unidades físicas não configuradas no gabinete, um menu de configuração na matriz
aparecerá.

Nota
Faça um Marcador (Firefox) ou defina um Favorito (Internet
Explorer) da Tela de Login para que você possa acessá-lo facilmente
na próxima vez.
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ESCOLHENDO UM IDIOMA
WebPAM PROe é exibido em Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Russo,
Japonês, Coreano, Chinês Tradicional e Chinês Simplificado. Preferência de idioma
pode ser escolhida na tela de login ou depois de registrar no cabeçario do menu
WebPAM PROe.
1.
Selecione o Language (idioma) a ser usado para a interface no cabeçário
do menu na tela de login.
2.
Clique no idioma que preferir. A interface de usuário WebPAM PROe exibe
no idioma escolhido.

Escolha "Idioma" utilizado para a interface WebPAM PROe
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CRIANDO SUAS UNIDADES LÓGICAS
Em um sistema Vess A3340 recentemente ativado, não existem matrizes de disco ou
unidades lógicas. Para criar uma unidade lógica:
1.
Efetue o login no Web PAM PROe. Se não houver matrizes configuradas,
você será encaminhado automaticamente ao menu de Disk Array
Configuration (Configuração na Matriz do Disco).

Menu Matriz do Disco (quando nenhuma matriz estiver presente)

2.

O menu de Configuração na Matriz do Disco oferece três opções de
configuração. Escolha uma das seguintes opções:
 Configuração automática - Cria uma nova matriz de disco que segue um
conjunto predefinido de parâmetros. Cria uma unidade lógica
automaticamente. Também cria uma unidade sobressalente para todos os
níveis de RAID exceto RAID 0, se pelo menos quatro unidades físicas não
configuradas estiverem disponíveis.
 Configuração Express - Você escolhe os parâmetros para uma nova matriz
de disco especificando as características que você deseja. Você pode criar
várias unidades lógicas ao mesmo tempo, mas elas vão ser todas idênticas.
Você pode optar por fazer uma unidade sobressalente para todos os níveis
de RAID exceto RAID 0, se pelo menos quatro unidades físicas não
configuradas estiverem disponíveis.
 Configuração avançada - você especifica diretamente todos os parâmetros
para uma nova matriz de disco. Cria uma unidade lógica automaticamente.
Você pode criar unidades lógicas adicionais mais tarde, se a capacidade
configurável adicional estiver disponível. Não cria uma unidade
sobressalente.
3.
Clique no botão Next (Seguinte).
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Configuração Automática
Quando você escolhe a opção Automática, os seguintes parâmetros
aparecem na tela:
 Matrizes de Disco - O número de unidades físicas na matriz de disco, os
seus números de identificação, capacidade configurável e o número de
unidades lógicas a serem criadas
 Unidades Lógicas - o número de identificação da(s) unidade(s) lógica(s), os
seus níveis de RAID, capacidade e tamanho da faixa
 Unidades Sobressalentes - o número do slot da unidade física do
sobressalente dedicado atribuído a esta matriz de disco. Uma unidade
sobressalente é criada para todos os níveis de RAID exceto RAID 0, quando
cinco ou mais unidades físicas não configuradas estão disponíveis

No menu de Configuração da Matriz do Disco Automático

Se você aceitar estes parâmetros, clique no botão Submit (Submeter).
A nova matriz de disco aparece na lista de Matriz de Disco no guia Informações.
Se você NÃO aceita estes parâmetros, use a opção Express ou Avançada para criar
sua unidade lógica.
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Configuração Express
Quando você escolhe a opção Express, um conjunto de características e
opções aparece na tela.

Menu de opções de Configuração Express

1.





2.

Marque as caixas para escolher qualquer um ou a combinação de:
Redundância - A matriz permanecerá disponível se uma unidade física falhar
Capacidade - a maior quantidade possível de capacidade de dados
Desempenho - a velocidade mais alta possível de leitura/escrita
Unidade Sobressalente - uma unidade sobressalente é criada quando você
escolhe Redundância, Unidade Sobressalente, e cinco ou mais unidades
físicas não configuradas estão disponíveis
No campo Número de Unidades Lógicas, digite o número de unidades
lógicas que você deseja criar a partir desta matriz de disco.
O númer máximo possível de unidades lógicas aparece à direita deste
campo.
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A partir do menu Tipo Application (Aplicativo), escolha um aplicativo que
melhor descreve a seu uso intencionado para esta matriz de disco:
Servidor de Arquivo
Fluxo de Vídeo
Dados de Transação
Registro de Transação
Outros
Clique no botão Update (Atualizar).
Ou marque o quadro Atualização utomática e as atualizações ocorrerão
automaticamente.
Os seguintes parâmetros aparecem:

 Matrizes de Disco - O número de unidades físicas na matriz de disco, seus
números de slot, capacidade configurável, e o número de unidades lógicas a
serem criadas
 Unidades Lógicas - o número de identificação da(s) unidade(s) lógica(s), os
seus níveis de RAID, capacidade e tamanho da faixa
 Unidades sobressalentes - o número do slot da unidade física do
sobressalente dedicado atribuído a esta matriz de disco de disco (todos os
níveis de RAID exceto RAID 0)
Se você aceitar estes parâmetros, proceda para a próxima etapa.
Se você não aceitar estes parâmetros, revise e modifique suas seleções nas
etapas anteriores.
5.

Quando você terminar, clique no botão Submit (Submeter).
A nova matriz de disco aparece na lista de Matriz de Disco no guia
Informações.
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Configuração Avançada
Nota
Para obter uma explicação sobre os parâmetros sob a opção
Avançado, baixe o Manual do Produto no www.promise.com.
Quando você escolhe a opção Avançado, a tela Etapa 1 - Criação de Matriz de Disco
é exibida.

Configuração Avançada (Etapa 1 Criação de Matriz de Disco)

Etapa 1 - Criação de Matriz de Disco
1.

Opcional. Digite um nome para a matriz de disco no campo fornecido.
Máximo de 32 caracteres; letras, números, espaço entre caracteres e
sublinhado.
Desmarque os quadros se você quiser desativar Patrulha de Mídia ou PDM.
PROMISE recomenda deixar esses recursos ativados.
Realce as unidades físicas que deseja na matriz de disco a partir da lista
Disponível e pressione o botão >> para movê-las para a lista Selecionado.
Você também pode clicar duas vezes para movê-las.

2.

Quando você terminar, clique no botão Next (Seguinte).
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Etapa 2 - Criação da Unidade Lógica
Configuração Avançada (Etapa 2 Criação da Unidade Lógica)

1.








Opcional. Digite o nome de um álias para a unidade lógica no campo
fornecido. Máximo de 32 caracteres; letras, números, espaço entre
caracteres e sublinhado.
Escolha um nível de RAID para a unidade lógica a partir do menu suspenso.
A escolha de níveis de RAID depende do número de unidades físicas que
você selecionou.
Somente RAID 30 e 50 - Especifique o número de eixos para a sua matriz.
Especifique uma Capacidade e a unidade de medida (B, KB, MB, GB, TB).
Este valor será a capacidade de dados da primeira unidade lógica em sua
nova matriz de disco. Se você especificar menos da capacidade máxima da
matriz de disco, a capacidade restante estará disponível para as unidades
lógicas adicionais que você poderá criar agora ou mais tarde.
Para os itens a seguir, aceite o padrão ou escolha um novo valor a partir do
menu suspenso:
Tamanho da faixa. 64 KB é o padrão.
64 KB, 128 KB, 256 KB, 512 KB e 1 MB estão disponíveis.
Tamanho do sector. 512 B é o padrão.
512 B, 1 KB, 2 KB e 4 KB estão disponíveis.
Política de Leitura (cache). Leitura Antecipada é o padrão.
Leitura de Cache, Leitura Antecipada e Nenhum Cache estão disponíveis.
Política de Escrita (cache). Write Back é o padrão.
Write Back and Write Through através de (Thru) estão disponíveis.
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2.
Clique no botão Update (Atualizar).
Uma nova unidade lógica é exibida nas Novas Unidades Lógicas. Se houver
capacidade livre restante, você pode especificar outra unidade lógica agora ou
esperar até mais tarde.
3.
Quando você terminar de especificar unidades lógicas, clique no botão
Submit (Seguinte).

Etapa 3 - Sumário
O Sumário lista as informações da matriz de disco e da unidade lógica que você
especificou.
Para proceder com a criação da matriz de disco e da unidade lógica, clique no botão
Submit (Submeter).

Nota
Esta função não cria automaticamente uma unidade sobressalente.
Após criar a matriz de disco, você pode criar uma unidade
sobressalente para ela. Baixe o Manual do Produto no:
www.promise.com para obter mais informações.

Efetuar o logout do WebPAM PROe
Existem duas maneiras de efetuar logout do WebPAM PROe:
 Feche a janela do navegador
 Clique em Logout (Sair da Sessão)na faixa do WebPAM PROe
Clicando o Logout (Sair da Sessão) fará retornar a tela de Login (Iniciar Sessão).
Depois de fazer logout, você deve digitar seu nome de usuário e senha para efetuar
login novamente.

DESLIGAMENTO DO SISTEMA
Para desligar o sistema, execute o procedimento de desligamento normal de acordo
com o sistema operacional que está sendo utilizado.
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REGISTRO DO PRODUTO
É uma boa prática registrar o seu sistema da Série Vess A no PROMISE para que ele
proporcione suporte melhor e ajuda para você em todo o ciclo de vida do produto.
Se você não estiver registrado, primeiro crie uma conta de usuário, depois proceda
com o registro do produto. Se você já estiver registrado, faça login e vá para o
Registro do Produto (veja abaixo).
Para criar uma conta de usuário:
1.
Vá para http://www.promise.com/Index, encontre Support (Suporte) no
menu superior e mova o cursor para selecionar Suporte-e.

2.

Clique no Registro de Novo Usuário.

3.

Preencha o formulário de Registro do Usuário e clique no botão Submit
(Submeter) quando terminar. (Veja o formulário de exemplo na próxima
página).
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Formulário de registro do usuário online do Centro de Suporte
Preencha todas as
informações necessárias
(marcadas com um
asterisco * no menu e
clique no botão Submit
(Submeter) para registrar.
Você será então
conectado à página de
Suporte.

REGISTRAR O SEU VESS SÉRIE-A
Para registrar seu sistema da Vess Série A após efetuado o login na página de
Suporte, sob o Product Registration (Registro do Produto) selecione Registrar.
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1.

Escolha a linha de produto e o modelo do sistema que você deseja registrar.

2.

Preencha todas as informações requeridas, incluindo o Número de Série e a
Data de Compra, clique em Complete Registration (Concluir Registro) na
parte inferior da página para terminar. Uma mensagem de confirmação será
exibida informando que você foi registrado com sucesso.

Observe que o campo Nome de Host não é necessário, no entanto é útil para
criar um nome para referência fácil quando você abrir um caso de suporte na
web.
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ABRIR UM CASO DE SUPORTE NA WEB
É uma boa idéia ir em frente e abrir um caso agora que você esté registrado e on-line.
Isto irá tornar mais fácil o rastreamento de suporte técnico para o produto, o que pode
significar uma resolução mais rápida dos problemas que possam surgir no futuro.
1.
Na página inicial de Suporte, selecione Suporte Abrir Web.

2.

No menu Select Product (Selecionar Produto), escolha seu dispositivo
Vess Série A recentemente registrado na lista.

Observe que se você estiver adicionando um novo dispositivo, escolha Click
here to add product (Clique aqui para adicionar o produto) e siga as
etapas 1 e 2 na página anterior.
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Escolha o Host Name (Nome do Host) (Nomes de Host personalizados são
opcionais, criado no formulário de Registro do Produto) e clique para marcar
o quadro de Serial Number (Número de Série) que você inseriu no Registro
do Produto. Em seguida forneça todas as informações necessárias
(marcados com um asterisco * no menu e clique no botão Submit
(Submeter) para criar o novo caso. Se você precisar de suporte técnico no
futuro, você pode fazer o login e escolher o caso existente a partir do menu
mostrado anteriormente na etapa 2.

Observe a mensagem "Anexar arquivos de erro e registros do sub-sistema
se houver" junto com o botão Attach (Anexar). Isso pode ser usado para
anexar um relatório de serviço. Consulte o manual do produto para obter
instruções sobre como gerar um relatório de serviço.
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CONTATAR SUPORTE TÉCNICO
Suporte Técnico de PROMISE fornece várias opções de suporte para que que os
usuários do PROMISE acessem as informações e atualizações. Nós lhe encorajamos
a usar um de nossos serviços electrónicos, que fornecem informações sobre
atualizações do produto para tornar o serviço e o suporte mais eficientes.
Se você decidir a contatar-nos, tenha as seguintes informações disponíveis:
 O número de série e o modelo do produto
 Números das versões de BIOS, firmware e controlador
 Uma descrição do problema ou situação
 Informações de configuração do sistema, incluindo: placa mãe e tipo de
CPU, modelos de disco rígido, unidades e dispositivos SAS/SATA/ATA
/ATAPI e outros controladores.

SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO
Site PROMISE Online™

http://www.promise.com/support/support_eng.
asp
(documentos técnicos, controladores,
utilitários etc)

Suporte por e-mail

O suporte eletrônico on-line

Suporte por telefone:
Estados Unidos da América +1 408 228 1400 opção 4
Austrália/Nova Zelândia +61 7 3191 7489
Países Baixos +31 0 40 235 2600
Alemanha +49 (0) 2 31 56 76 48 - 0
Itália +39 0 6 367 126 26
Japão +81-3-6801-8064
Taiwan +886 3 578 0002
Pequim, China +86 10 8857 8085 ou 8095
Xangai, China +86 21 6249 4192, 4193, ou 4199
Cingapura +65-3158-4344
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