Začínáme s řešením NSX Data Center
Zprovoznění v pěti jednoduchých krocích
Vydejte s e nejrychlejší cestou při zavádění řešení NSX Data Center.
Ta to příručka vá m ukáže, jak ve va šem prostředí
rychl e nastavit vi rtualizaci sítě.

1. Nasaďte nástroj NSX Data Center Manager.

4. Připravte klastry.

Začátek vám ulehčí podrobný průvodce
Deploy OVF Template (Nasazení šablony OVF).

Součásti řešení NSX Data Center jsou automaticky
zaslány do hostitelů.

Stejně jednoduché jako nasazení virtuálního
stroje.

Není zapotřebí žádná interakce s hostiteli.

2. Zaregistrujte řešení NSX Data Center v řešení vCenter.

5. Nakonfigurujte a nasaďte brány Edge Service Gateway.

Zajišťuje přístup ke všem objektům řešení vCenter a správu
a nasazení zásad brány firewall řešení NSX Data Center
prostřednictvím řešení vCenter.

Poskytuje přístup k virtuální bráně nebo
z virtuální brány.

Používá stejné a známé rozhraní řešení vSphere.

Brány jsou prostě virtuální stroje a lze je snadno škálovat.

3. Nasaďte systémy řízení NSX Controller.

Další informace o řešení NSX Data Center a podrobné
technické informace získáte na webu na adrese:

Nyní je možné vybrat role pro jednotlivé uživatele
a konfigurovatelné řízení přístupu na základě rolí, přičemž
pro sítě a zabezpečení se vytvářejí samostatné role.

Poskytuje uživatelům přístup přesně k tomu, co potřebují. Nic víc, nic míň.
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