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 Operações inteligentes para infraestruturas físicas, virtuais e em nuvem

Visão geral do VMware vRealize Operations
Os sistemas tradicionais de gerenciamento de operações não atendem aos 
requisitos da infraestrutura virtual e em nuvem atual. Eles tornam a TI muito 
reativa porque não podem agregar, correlacionar e analisar as métricas de 
todas as pilhas de aplicativos e infraestruturas.

O vRealize Operations foi desenvolvido em uma plataforma de dimensionamento 
horizontal e resiliente para fornecer informações operacionais inteligentes que 
simplificam e automatizam o gerenciamento de aplicativos e infraestruturas em 
ambientes físicos, virtuais e em nuvem, do vSphere ao Hyper-V, Amazon Web 
Services (AWS) e muito mais.

Com ele, as organizações de TI de todos os portes podem melhorar seu 
desempenho, evitar interrupções nos negócios e se tornar mais eficientes com 
uma ampla visibilidade de aplicativos e de infraestrutura em um único local.

O vRealize Operations oferece:
• Desempenho e disponibilidade no data center definido por software (SDDC) 

– Melhore o desempenho, evite interrupção e gerencie proativamente o SDDC 
com o desempenho integrado e monitoramento de integridade do armazena-
mento até aplicativos com técnicas de análise preditivas, alertas inteligentes 
e remediação guiada 

• Otimize a utilização da infraestrutura – Torne-se mais eficiente, otimizando 
a utilização de recursos, incluindo recuperação e dimensionamento correto, 
através da colocação da carga de trabalho em cluster, planejamento e previsão 
aprimorados e imponha os padrões de TI e de configuração 

• Gerenciamento unificado entre data centers heterogêneos e várias nuvens 
públicas – Simplifique operações com visibilidade abrangente em um local entre 
aplicativos, componentes de infraestrutura física e nuvens públicas, com suporte 
de uma plataforma extensível que utiliza pacotes de gerenciamento de terceiros 

VISÃO GERAL

O VMware vRealize® Operations™ 
fornece gerenciamento inteligente de 
operações em todas as infraestruturas 
físicas, virtuais e em nuvem, do VMware 
vSphere® e Hyper-V ao Amazon Web 
Services. Ele correlaciona dados dos 
aplicativos ao armazenamento em uma 
ferramenta de gerenciamento unificada 
e fácil de usar que fornece controle 
total sobre desempenho, capacidade 
e configuração, com técnicas de análise 
preditiva que geram ações proativas 
e automação com base em políticas.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

• Identificação proativa e correção de 
novos problemas de desempenho, 
capacidade e configuração

• Visibilidade abrangente em todos os 
aplicativos e infraestruturas em um 
único console

• Otimização e planejamento de 
capacidade automatizados

• Posicionamento de carga de trabalho 
inteligente e balanceamento para 
resolver a contenção de recursos 
e melhorar o desempenho

• Aplicação de padrões para obter 
conformidade contínua

• Plataforma aberta e extensível que 
aproveita os investimentos existentes, 
com pacotes de gerenciamento de 
terceiros para Microsoft e SAP, entre 
outros.

SAIBA MAIS

Para obter mais informações ou 
comprar produtos VMware, ligue para 
1-877-VMWARE (fora da América do 
Norte, ligue para +1-650-427-5000), 
acesse o site http://www.vmware.com/
br/products ou pesquise na Internet 
um revendedor autorizado. Para obter 
especificações do produto e requisitos 
de sistema detalhados, consulte a 
documentação do VMware vRealize 
Operations, que pode ser encontrada 
em www.vmware.com/br/products/
vrealize-operations.

VMWARE vREALIZE OPERATIONS 
Operações inteligentes, de aplicativos a armazenamento,  
do vSphere e Hyper-V ao Amazon Web Services e hardware físico
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vREALIZE OPERATIONS

Principais recursos e funcionalidades

Edições de produtos independentes  
(licenciados por OSI)

Standard Avançado Enterprise

Edições de produtos independentes  
(licenciados por CPU)

Standard

Incluídos em um pacote de produtos VMware 
(licenciadas por CPU)

VMware vSphere with 
Operations Management

VMware vRealize Suite/
vCloud Suite Standard, 
Advanced e Enterprise

Somente os recursos de 
monitoramento de 

aplicativos do vRealize 
Operations incluídos no 
vRealize Suite/vCloud 

Suite
Plataforma de operações

Plataforma de dimensionamento horizontal

Logon único

Alta disponibilidade do coletor remoto

Estrutura de automação (correção automatizada)

Alta disponibilidade incorporada (nós da 
plataforma com failover automatizado)
Visualização

Dashboards de operações, visualizações 
e relatórios

Dashboards e relatórios personalizáveis

Supermétricas

Gerenciamento de políticas

Políticas de operações e grupos de operações 
flexíveis

Correção guiada

Controle de acesso com base em funções
Técnicas de análise e monitoramento de desempenho

Monitoramento de integridade do vSphere

Técnicas de análise com autoaprendizagem 
com limites dinâmicos

Alertas inteligentes

Página inicial Ações recomendadas

Análises de causa principal e recomendações

Monitoramento de recursos do SO (CPU, disco, 
memória, rede)
Gerenciamento de capacidade

Avaliação de capacidade, tendências, 
dimensionamento correto e otimização 
de recursos

Criar data center personalizado

Perfil de capacidade personalizado

Modelos de capacidade, cenário hipotético

Confirmar para reservar capacidade para análise 
orientada por modelo

Monitoramento, planejamento e otimização 
de recursos (aplicáveis a qualquer objeto)1

Balanceamento de carga de trabalho

Ação de movimentação

Ação de rebalanceamento2

Dashboard OOTB para planejamento 
e balanceamento de carga de trabalho
1. Personalize por meio de APIs avançados ou disponível no Pacote de gerenciamento associado

2. Exige o DRS para ser ativado

VMWARE vREALIZE OPERATIONS 
OPERAÇÕES INTELIGENTES, DE APLICATIVOS A ARMAZENAMENTO,  
DO vSPHERE E HYPER-V AO AMAZON WEB SERVICES E HARDWARE FÍSICO
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vREALIZE OPERATIONS

Principais recursos e funcionalidades

Edições de produtos independentes  
(licenciados por OSI)

Standard Avançado Enterprise

Edições de produtos independentes  
(licenciados por CPU)

Standard

Incluídos em um pacote de produtos VMware 
(licenciadas por CPU)

VMware vSphere with 
Operations Management

VMware vRealize Suite/
vCloud Suite Standard, 
Advanced e Enterprise

Somente os recursos de 
monitoramento de 

aplicativos do vRealize 
Operations incluídos no 
vRealize Suite/vCloud 

Suite
Gerenciamento de mudanças, configuração e conformidade

Fortalecimento do vSphere

Configuração, alteração e conformidade normativa 
do vSphere

Gerenciamento de mudanças, configuração 
e patches no nível do sistema operacional

Pacotes de gerenciamento de conteúdo para 
conformidade normativa no nível do SO (PCI, 
HIPAA, SOX etc.)*
Mapeamento de dependência de aplicativos (VIN)

Visualização de relacionamentos e detecção 
de aplicativos automatizadas

Nomenclatura e controle de versão

Monitoramento de aplicativos3

Monitoramento de aplicativos, middleware 
e bancos de dados
Pacotes de gerenciamento da VMware

vCenter/ vRealize Log Insight/ vRealize 
Automation/ vRealize Business/ vRealize 
Orchestrator 

Pacote de gerenciamento para dispositivos 
de armazenamento4 

Várias nuvens (vCloud Air, AWS, OpenStack)

Pacotes de gerenciamento EPIC e Meditech5

Pacotes de gerenciamento fornecidos por terceiros6

Processamento/servidores 

Armazenamento, sistema de redes, convergente/
hiperconvergente 

Outros hypervisors 

Gerenciador de gerenciadores (MoM)/conectores

banco de dados/aplicativo e middleware

APIs

APIs básicas – disponíveis para todos os clientes 
(Extração de dados/alertas de saída, Definição/
gerenciamento de alertas, Gerenciamento de 
usuários etc.)

APIs avançadas – disponíveis apenas para os 
clientes ADV/ENT (Adição de recursos/dados, 
Geração de relatórios etc.)

3. Monitoramento de aplicativos disponível como complemento do vRealize/vCloud Suite Standard e Advanced e incluído no vRealize Enterprise.  
Também pode exigir a aquisição adicional de pacotes de gerenciamento específicos ao aplicativo

4. Restrito ao VMware Virtual SAN apenas para a edição Standard 

5. EPIC e Meditech são vendidos separadamente

6. Não incluído nos pacotes e download do produto Realize Operations. Pode ser vendido separadamente

VMWARE vREALIZE OPERATIONS 
OPERAÇÕES INTELIGENTES, DE APLICATIVOS A ARMAZENAMENTO,  
DO vSPHERE E HYPER-V AO AMAZON WEB SERVICES E HARDWARE FÍSICO
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Principais recursos e funcionalidades

Edições de produtos independentes  
(licenciados por OSI)

Standard Avançado Enterprise

Edições de produtos independentes  
(licenciados por CPU)

Standard

Incluídos em um pacote de produtos VMware 
(licenciadas por CPU)

VMware vSphere with 
Operations Management

VMware vRealize Suite/
vCloud Suite Standard, 
Advanced e Enterprise

Somente os recursos de 
monitoramento de 

aplicativos do vRealize 
Operations incluídos no 
vRealize Suite/vCloud 

Suite
Componentes do vRealize Operations

vRealize Operations Manager 

vRealize Infrastructure Navigator 

vRealize Configuration Manager7

7. Os recursos reais podem variar por edição. Não incluído no vRealize Suite/vCloud Suite

Pacotes de gerenciamento de terceiros - Para obter uma lista completa das extensões e pacotes de gerenciamento 
terceirizados, acesse o site https://solutionexchange.vmware.com/store.

VMWARE vREALIZE OPERATIONS 
OPERAÇÕES INTELIGENTES, DE APLICATIVOS A ARMAZENAMENTO,  
DO vSPHERE E HYPER-V AO AMAZON WEB SERVICES E HARDWARE FÍSICO
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