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VMWARE vCLOUD AIR
HYBRID CLOUD MANAGER
VISÃO GERAL
O VMware vCloud® Air™ Hybrid Cloud
Manager™ oferece aos usuários do VMware
vSphere® uma opção sem interrupções
para ampliar o sistema de rede para a
nuvem por meio de uma WAN otimizada
e definida por software. Além disso, torna
o desempenho das redes alongadas
semelhante ao de redes locais com
a migração sem tempo de inatividade
de cargas de trabalho para e da nuvem.
Tudo isso e mais a capacidade de migrar
políticas de segurança do VMware NSX®
e manter os mesmos controles de
segurança em qualquer lugar.
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

*Os números de throughput são máximos, não taxas garantidas. As taxas informadas são baseadas na conexão
do vCenter. Outras conexões HCM podem ser adquiridas para adicionar largura de banda.

E se você pudesse...
• Segurança: o vCloud Air Hybrid Cloud
Manager permite que os usuários
mantenham os mesmos controles de
rede e segurança que nos locais com
o vSphere e o NSX. As redes podem ser
alongadas para a nuvem, enquanto as
políticas de segurança do NSX podem
ser replicadas para o vCloud Air para uso
com o Advanced Networking Services.
• Portabilidade: o vCloud Air Hybrid Cloud
Manager torna a migração da carga
de trabalho rápida, fácil e segura por
meio da migração de pouco tempo de
inatividade e sem tempo de inatividade
e opções de conectividade aceleradas,
movendo os dados quase 20 vezes mais
rápido do que em uma conexão bruta.
• Híbrido: o vCloud Air Hybrid Cloud
Manager oferece a capacidade de
estender sem interrupções as redes
locais para a nuvem e integrar recursos
no local ou fora dele. Isso facilita as
migrações de nuvem, para dentro e para
fora da nuvem, além de tornar as nuvens
híbridas uma realidade.

• Migrar políticas de segurança para a nuvem a fim de manter a postura e o controle
de segurança atual?
• Migrar facilmente cargas de trabalho para a nuvem sem tempo de inatividade?
• Alongar com segurança as LANs locais de alta velocidade para a nuvem a fim
de facilitar a portabilidade de aplicativos?

Pacote: Standard, Advanced ou Enterprise
O vCloud Air Hybrid Cloud Manager agora está disponível em três camadas
para fornecer desempenho acelerado do sistema de rede híbrida se os usuários
se conectam pela Internet, através de conexões dedicadas de mais de 1 Gbps
ou de vários gigabits.

Casos de uso
Amplie seu data center:
Torne a WAN parecida com uma LAN, de forma que o vCloud Air pareça uma
extensão de seu próprio data center, sem mudar as arquiteturas de aplicativos
ou de rede.
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SAIBA MAIS

Teste e desenvolvimento:

Para obter mais informações ou para comprar
produtos da VMware, ligue para o número
1-877-4VMWARE (650-475-5000 fora da
América do Norte, ou (11) 5185-8800 em
São Paulo, SP) ou visite a página do VMware
vCloud na Web em http://vcloud.vmware.com.

Aproveite a capacidade da nuvem para ciclos de desenvolvimento e teste por
meio da extensão sem interrupções de seu data center no local para o vCloud Air.

Migração de aplicativos:
Migre sem interrupções os aplicativos para a nuvem com a facilidade de executar
um vMotion® no local. Ou migre grandes quantidades de VMs em um programa
com uma janela de reinício de baixo tempo de inatividade.
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