
VMWARE VSPHERE 6.5: A BASE PARA 
A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
Líderes de TI competentes estão promovendo o avanço de suas organizações 
(e de suas carreiras) com a migração para o VMware vSphere® 6.5. 

1. Reduza a complexidade 
operacional de TI com o 
vCenter Server Appliance
O VMware vCenter® Server Appliance™ 
reformulado fornece de duas a três 
vezes mais desempenho e escala, 
vCenter High Availability nativo, backup 
e recuperação baseados em arquivos, 
e gerenciamento de host e aplicação 
de patches integrados ao vSphere.

2. Reduza o risco com a criptografia 
no nível da VM
A criptografia do vSphere orientada por políticas 
protege os dados (tanto em repouso quanto em 
movimento) em escala em todo o data center 
corporativo. 

3. Promova a automação 
de TI e a agilidade comercial 
com APIs
As APIs simples baseadas em REST 
facilitam a automação de operações 
para obter um data center mais ágil 
e moderno.

4. Proteja a infraestrutura do data 
center com inicialização segura
Impeça a violação do hypervisor e do sistema 
operacional guest por meio da validação de código 
com uma assinatura digital, garantindo que apenas 
software de sistema operacional confiável seja 
executado.

5. Obtenha informações 
forenses com registro em log 
com qualidade para auditoria
Colete informações sobre as ações 
do usuário para que, no caso de 
uma ameaça de segurança ou 
anomalia, as equipes de TI possam 
compreender melhor quem fez 
o quê, quando e por quê.

6. Maximize os recursos de data center 
com balanceamento de carga preditivo
O DRS preditivo aproveita padrões de uso do 
sistema e técnicas de análise para maximizar 
os recursos de TI e minimizar o CapEx.

7. Modernize o data center 
com o vSphere Integrated 
Containers 
Execute contêineres corporativos lado 
a lado com máquinas virtuais em um 
ambiente vSphere existente, sem 
mudar ferramentas nem processos.

8. Evite o tempo de inatividade com 
o Proactive High Availability
O Proactive HA prevê as falhas de hardware 
e migra antecipadamente as cargas de trabalho 
antes que problemas ocorram.

9. Simplifique o gerenciamento 
com uma interface de usuário 
moderna e baseada em HTML5
Administre e gerencie o data center 
virtual com a nova interface baseada 
em HTML5 do vSphere Client, que 
é fácil de usar e tem excelente 
capacidade de resposta.

10. Use o o gerenciamento de perfil 
de host para melhorar a conformidade 
da TI
O gerenciamento simplificado e dimensionado do 
perfil de host possibilita melhor conformidade com 
as políticas e procedimentos estabelecidos pela TI.

OS 10 PRINCIPAIS MOTIVOS PARA FAZER O UPGRADE 
PARA O VSPHERE 6.5

VMware, Inc. 3401 Hillview Avenue Palo Alto CA 94304 USA Tel 877-486-9273 Fax 650-427-5001 www.vmware.com
Rua Surubim, 504 4º andar CEP 04571-050 Cidade Monções - São Paulo - SP Tel: +55 11 5509 7200 www.vmware.com/br
Copyright © 2017 VMware, Inc. Todos os direitos reservados. Este produto é protegido por leis norte-americanas e internacionais de direitos autorais e de propriedade intelectual. Os produtos da 
VMware estão cobertos por uma ou mais das patentes listadas no site http://www.vmware.com/go/patents. VMware é uma marca registrada ou marca comercial da VMware, Inc. nos Estados Unidos  
e/ou em outras jurisdições. Todas as outras marcas e nomes aqui mencionados podem ser marcas comerciais de suas respectivas empresas. Nº do item: VMW-DS-VSPH65FOUNDA-20170426-WEB 17/4

A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL É UMA JORNADA, NÃO UM DESTINO 
Dê o próximo passo e saiba mais sobre como fazer upgrade para o vSphere 6.5.

http://www.vmware.com/br/products/vsphere/upgrade-center.html

