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VMWARE vREALIZE SUITE
PODSTAWOWE INFORMACJE

VMware vRealize® Suite to wszechstronna
platforma do zarządzania chmurą
przeznaczona do dostarczania usług IT
w chmurach prywatnych, publicznych
i hybrydowych oraz zarządzania nimi.
vRealize przyspiesza dostarczanie
usług IT dzięki automatyzacji
i zdefiniowanym wstępnie zasadom,
zapewniając wysoki poziom sprawności
i elastyczności deweloperom
i działom firm przy zachowaniu
nadzoru i kontroli. vRealize umożliwia
dostarczanie usług i zarządzanie
cyklem ich życia w heterogenicznych
środowiskach aplikacji,które składają
się z aplikacji zarówno tradycyjnych,
jak i kontenerowych.
GŁÓWNE KORZYŚCI

• Sprawność: szybsze dostarczanie usług
informatycznych umożliwia działowi IT
spełnienie wszystkich oczekiwań danej
grupy partnerów biznesowych.
• Wydajność: pracownicy działu IT
są w stanie skuteczniej korzystać
z zasobów, co pozwala ograniczać
zarówno nakłady inwestycyjne, jak
i koszty utrzymania.
• Optymalizacja: analiza predykcyjna
i inteligentne alerty zwiększają
wydajność i dostępność poprzez
aktywne wykrywanie i rozwiązywanie
pojawiających się problemów.
• Kontrola: odpowiedni poziom kontroli
pozwala wesprzeć pracę zespołów IT
i odpowiednio zrównoważyć realizację
celów w zakresie sprawności, ryzyka
i kosztów.
• Dostosowanie IT do potrzeb firmy:
zapewnienie pełnej przejrzystości
wszystkich usług IT i ich kosztów
umożliwia jeszcze lepsze dopasowanie
infrastruktury IT do zadań biznesowych.

Co wchodzi w skład pakietu vRealize Suite?
Pakiet VMware vRealize Suite udostępnia sprawdzoną w biznesie platformę
do zarządzania chmurami hybrydowymi, która obejmuje następujące
produkty składowe:
• VMware vRealize Automation™ automatyzuje dostarczanie spersonalizowanej
infrastruktury, aplikacji i niestandardowych usług IT.
• VMware vRealize Operations™ umożliwia inteligentne planowanie i skalowanie
środowisk SDDC oraz zarządzanie nimi: od aplikacji po infrastrukturę.
• VMware vRealize Log Insight™ umożliwia zarządzanie dziennikami w czasie
rzeczywistym oraz ich analizowanie.
• VMware vRealize Business ™ for Cloud automatyzuje kosztorysowanie, pomiary
użycia i wycenę usług w zwirtualizowanej infrastrukturze.

Najlepsza platforma do zarządzania chmurami hybrydowymi
Dzięki rozwiązaniu VMware Cloud Foundation™ i pakietowi VMware vRealize Suite
firmy zyskują sterowaną programowo infrastrukturę, która jest bezpośrednio
zintegrowana ze wszechstronną platformą do zarządzania chmurą. To środowisko
chmury zachowuje spójność niezależnie od tego, czy firmy uruchamiają usługi IT
lokalnie bądź w chmurze publicznej czy też w obu tych miejscach naraz.
Integracja domen zarządzania vRealize Suite oznacza, że środowiskami
chmur hybrydowych można zarządzać całościowo, w ujednolicony sposób.
Na przykład funkcje operacyjne pakietu VMware vRealize Suite stale optymalizują
rozmieszczanie obciążeń pod kątem uruchamiania usług z uwzględnieniem
zasad,które odzwierciedlają priorytety działalności. Dostępne w tym pakiecie
funkcje automatyzacji mogą korzystać z tych samych zasad przy ustalaniu, gdzie
umieścić nowo zamówione usługi. Ostatnio udostępniony program vRealize Suite
Lifecycle Manager jeszcze bardziej usprawnia i ułatwia wdrażanie produktów
vRealize i stałe zarządzanie nimi przez cały cykl ich życia, dbając o początkową
konfigurację,uaktualnianie, wprowadzanie poprawek, monitorowanie stanu
i administrowanie konfiguracjami.
Ścisła integracja vRealize z innymi technologiami SDDC również pomaga
w wykorzystaniu pełnego potencjału inwestycji w infrastrukturę SDDC. Na
przykład funkcje VMware NSX® związane z siecią, równoważeniem obciążenia
i bezpieczeństwem są domyślnie gotowe do uwzględnienia w szablonach usług
tworzonych z użyciem rozwiązań VMware CMP. Dzięki temu można na żądanie
tworzyć instancje sieci wirtualnych, usług równoważenia obciążenia i zapór
ogniowych przy przydzielaniu zasobów.
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WIĘCEJ INFORMACJI

Aby uzyskać więcej informacji lub
nabyć produkty firmy VMware,
należy zadzwonić pod numer
+1 650 427 5000, odwiedzić witrynę
http://www.vmware.com/pl/products
lub znaleźć w Internecie autoryzowanego
sprzedawcę. Szczegółowe parametry
techniczne produktu oraz wymagania
systemowe znajdują się w jego
dokumentacji.
OBSŁUGA TECHNICZNA

VMware oferuje globalne usługi
subskrypcji z pomocą techniczną
(SnS) wszystkim klientom korzystającym
z rozwiązań VMware. Dostępne są
również profesjonalne usługi dodatkowe
obejmujące najlepsze praktyki i pomoc
przy rozpoczęciu wdrażania, zarówno
bezpośrednio, jak i za pośrednictwem
rozbudowanej sieci certyfikowanych
specjalistów. http://www.vmware.com/
pl/services/

Co udostępnia pakiet vRealize Suite?
Pakiet VMware vRealize Suite udostępnia najwszechstronniejsze w branży
rozwiązanie do tworzenia środowisk chmur hybrydowych różnych dostawców
i zarządzania nimi. Pomaga on firmom w następujących zastosowaniach
związanych z zarządzaniem chmurą:
• Inteligentne operacje: prewencyjne wykrywanie i eliminowanie problemów oraz
nieprawidłowości, które zapewnia wysoką wydajność i dostępność wszystkich
składników środowisk obejmujących wiele chmur — od aplikacji aż po całą
infrastrukturę. Ponadto łączenie ze sobą danych operacyjnych i biznesowych
przyspiesza podejmowanie decyzji dotyczących planowania chmury oraz
ułatwia kontrolowanie kosztów, optymalizowanie wykorzystania zasobów
i polepszanie prognozowania.
• Automatyzacja IT: usprawnienie dostarczania gotowych do użytku zasobów
infrastruktury w środowiskach obejmujących wiele chmur poprzez automatyzację
i nadzór na bazie polityk zarządzania. Skracanie czasu realizacji zapotrzebowania
na usługi IT oraz polepszanie stałego zarządzania przydzielonymi zasobami.
• Chmura dla deweloperów: przyspieszanie dostarczania aplikacji — zarówno
tradycyjnych, jak i kontenerowych — poprzez zapewnienie deweloperom
swobody używania narzędzi, dzięki którym osiągają największą produktywność,
przy jednoczesnym zachowaniu możliwości bezproblemowego przenoszenia
aplikacji z fazy opracowywania do fazy wdrożenia.
Pakiet vRealize Suite umożliwia też firmom analizowanie powyższych
zastosowań na potrzeby poznania kosztów infrastruktury i zużycia zasobów
przez użytkowników w środowisku obejmującym wiele chmur w celu jak
najlepszego spożytkowania budżetu.

Jak kupić?
Pakiet VMware vRealize Suite jest dostępny w trzech edycjach: Standard,
Advanced i Enterprise. Każdą edycję przygotowano z myślą o konkretnym
przypadku instalacji:
• Edycja Standard umożliwia firmom inteligentne zarządzanie działaniami
w celu zwiększania wydajności i dostępności aplikacji za pośrednictwem
analizy predykcyjnej i inteligentnych alertów.
• Edycja Advanced jest przeznaczona dla firm, które zamierzają usprawnić
infrastrukturę informatyczną i przyspieszyć dostarczanie usług IT poprzez
automatyzację przydzielania zasobów i aplikacji oraz stałego zarządzania nimi.
• Edycja Enterprise to właściwy wybór dla firm, które tworzą chmurę dla
deweloperów, aby przyspieszyć dostarczanie aplikacji poprzez maksymalne
zwiększenie produktywności deweloperów.
Więcej informacji o składnikach poszczególnych edycji pakietu vRealize Suite
można znaleźć na stronie z ich porównaniem.

Przenośne licencjonowanie chmur hybrydowych obejmujących
wielu dostawców
Przenośna jednostka licencyjna VMware pakietu vRealize Suite zapewnia klientom
elastyczne korzystanie z niego do zarządzania obciążeniami niezależnie od
tego, czy używają lokalnego środowiska vSphere, hipernadzorców innych
firm, serwerów fizycznych czy też obsługiwanych chmur publicznych.
Nie ma konieczności wymiany ani konwertowania licencji, a jej przenośność
jest domyślną funkcją we wszystkich edycjach pakietu vRealize Suite.
Dodatkowe informacje o przenośnych licencjach VMware można znaleźć na
stronie zakupu pakietu vRealize Suite.
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