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KIOXIA SSD'leri, Microsoft Windows Server 2022 Sertifikası Aldı 

Şirketin NVMe™ve 24G SAS SSD'leri Windows Server 2022 Yazılım Tanımlı Veri Merkezi 
Çözümleriyle Başarıyla Test Edildi 

 
 
 
Düsseldorf, Almanya, 13 Aralık 2022 - KIOXIA Europe GmbH, KIOXIA CM6 ve KIOXIA CD6 
serisi PCIe® 4.0 NVMe™ SSD'lerinin ve KIOXIA PM6 serisi 24G SAS SSD'lerinin Microsoft 
Windows Server 2022 Yazılım Tanımlı Veri Merkezi (SDDC) sertifikası aldığını duyurdu. Bu 
sertifikayla KIOXIA SSD'lerinin Storage Spaces Direct'i kullanan Windows Server 2022 SDDC 
çözümleriyle birlikte kullanılması onaylanmıştır. Sertifikasyon testleri, KIOXIA SSD'lerin 
uyumluluğunu ve performansını garanti eder. 
 
Microsoft Storage Spaces Direct, kümelenmiş sunuculardaki SSD'leri birleştirip birleşik ve 
hiper birleşik BT altyapılarında depolama kaynaklarının paylaşılmasına imkan sağlayarak 
yazılım tanımlı bir depolama çözümü oluşturan bir Windows Server özelliğidir. Kullanıcılar 
kümeye daha fazla sürücü veya daha fazla sunucu ekleyerek depolama kapasitesini 
ölçeklendirebilir. Storage Spaces Direct yeni sürücüleri otomatik olarak devreye alır ve 
depolama havuzunu yeniden dengeler.  

 
KIOXIA Europe GmbH'nin SSD Pazarlamasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Paul Rowan: 
"Yazılım tanımlı veri merkezlerinin gelişimi doğru depolama çözümleri gerektirir. KIOXIA, 
geçmiş teknolojisini sürekli olarak geliştirmeye çalışmaktadır ve bunu sağlamayı başaracaktır. 
BiCS FLASH™ 3D flash bellek teknolojisini temel alan SSD'lerimiz ve SSD denetleyici 
teknolojimiz, müşterilerimize gelişmiş performans ve güvenilir, uygun maliyetli çözümler 
sunmaktadır." 
 

 
KIOXIA veya CM6, CD6 ve PM6 sürücüleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen 
www.kioxia.com adresini ziyaret edin. 

 
### 

Notlar: 

 
*Aşağıdaki ticari markalara, hizmetlere ve/veya şirket isimlerine - PCIe, NVMe, Microsoft, Windows - ilişkin 
başvuru, kayıt, oluşturma ve/veya sahiplik işlemleri KIOXIA Europe GmbH veya bağlı KIOXIA grup şirketleri 
tarafından yapılmamıştır. Ancak, çeşitli yargı alanlarında üçüncü taraflarca uygulanabilir, tescil edilebilir, 
oluşturulabilir ve/veya sahip olunabilir ve dolayısıyla yetkisiz kullanıma karşı korunabilir. Tüm diğer şirket, ürün ve 
hizmet isimleri ilgili şirketlerinin ticari markaları olabilir. 
 
*Teknik özellikler ve iletişim bilgileri de dahil olmak üzere bu belgedeki bilgiler duyuru tarihinde doğrudur, ancak 
önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. 

http://www.kioxia.com/
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KIOXIA Europe GmbH Hakkında  
KIOXIA Europe GmbH (eski adıyla Toshiba Memory Europe GmbH), dünyanın önde gelen flash bellek 
ve katı hâl sürücüleri (SSD’ler) tedarikçisi olan KIOXIA Corporation’ın Avrupa merkezli bağlı şirketidir. 

Flash belleğin icadından günümüzün çığır açan yeni BiCS FLASH™ teknolojisine kadar KIOXIA, 

insanların hayatlarını zenginleştiren ve toplumun ufkunu genişleten son teknoloji bellek çözümleri ve 
hizmetleri alanında öncülük etmeye devam etmektedir. Şirketin yenilikçi 3D flash bellek teknolojisi BiCS 

FLASH™, gelişmiş akıllı telefonlar, PC'ler, SSD'ler, otomotiv ve veri merkezleri de dahil olmak üzere 

yüksek yoğunluklu uygulamalarda depolamanın geleceğini şekillendiriyor.  
 
KIOXIA web sitemizi ziyaret edin 
 
 
 
Yayın için iletişim bilgileri:  
KIOXIA Europe GmbH,  
Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Almanya  
Tel: +49 (0) 211 368 77-0  
E-posta: KIE-support@kioxia.com  
 
Editöryel sorular için iletişim bilgileri:  
Lena Hoffmann, KIOXIA Europe GmbH  
Tel: +49 (0) 211 36877 382  
E-posta: lena1.hoffmann@kioxia.com  
 
Hazırlayan:  
Birgit Schöniger, Publitek  
Tel: +49 (0) 4181 968098-13 
E-posta: birgit.schoeniger@publitek.com  
Web sitesi: www.publitek.com 
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