
Desafios de negócios
As organizações de TI estão constantemente focadas em 
garantir os níveis de serviço da infraestrutura e dos aplicativos 
de um ambiente dinâmico. No entanto, as abordagens isoladas 
ao gerenciamento da infraestrutura física e virtual geram 
intervenções de emergência e busca de culpados quando 
surgem problemas.

Além disso, os dados de registros gerados por máquina 
são volumosos e difíceis de capturar e gerenciar. Portanto, 
as ferramentas tradicionais não fazem uso estratégico 
dos registros e de outros dados de máquina para gerar 
informações e solucionar problemas da infraestrutura de TI.

A eficiência operacional é afetada negativamente e os custos 
aumentam, à medida que a expansão sobrecarrega pessoas 
e processos, e as ferramentas e os métodos de solução 
de problemas tradicionais demoram a identificar as fontes 
de problemas.

A conformidade com as políticas de TI e com os requisitos 
normativos e de segurança torna-se um desafio sem 
as ferramentas certas, fazendo com que a preparação 
e a resposta a uma auditoria sejam uma tarefa demorada.

Problemas com as ferramentas tradicionais 
de gerenciamento de registros
As ferramentas tradicionais de gerenciamento de registros não 
são adequadas para um ambiente de nuvem híbrida porque:

• As ferramentas tradicionais não aproveitam os registros 
e outros dados de máquina de maneira estratégica para gerar 
informações e solucionar problemas da infraestrutura de TI, 
pois os dados de registros gerados por máquina são 
volumosos e difíceis de capturar e gerenciar. 

• As abordagens isoladas ao gerenciamento da infraestrutura 
virtual e física geram intervenções de emergência e busca 
de culpados. 

• Outras soluções podem precisar de software fragmentado 
adicional para funcionar com o vSphere e nem sempre 
oferecem suporte à versão mais recente.

Visão geral da solução
O VMware vRealize Log Insight supera esses desafios e permite 
melhorar a qualidade de serviço, a eficiência operacional 
e a conformidade contínua.

O Log Insight inclui os seguintes recursos principais

• Coleta e analisa todos os tipos de dados de registro gerados 
por máquina; por exemplo, registros de aplicativos, 
rastreamentos de rede, arquivos de configuração, 
mensagens, dados de desempenho e despejos 
de estado do sistema e muito mais.
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RESUMO GERAL

O VMware vRealize™ Log Insight™ oferece 
gerenciamento de registros em tempo real 
para ambientes VMware, com Agrupamento 
inteligente com base na aprendizagem de 
máquina, pesquisa de alto desempenho 
e melhor resolução de problemas em ambientes 
físicos, virtuais e em nuvem.

Com uma abordagem integrada de 
gerenciamento de operações em nuvem, 
ele oferece a inteligência operacional e a 
visibilidade em toda a empresa necessárias para 
atingir níveis de serviço de maneira proativa 
e oferecer eficiência operacional em ambientes 
de nuvem híbrida dinâmicos.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

• Mais de seis vezes mais rápido do que 
a solução líder. Em um teste interno recente, 
o Log Insight foi seis vezes mais rápido do que 
a principal solução em testes de consultas em 
100 milhões de mensagens de registros.

• Interface gráfica intuitiva e fácil de usar para 
execução de pesquisas interativas simples, 
assim como consultas analíticas abrangentes, 
gerando informações rápidas e fornecendo 
retorno de valor mais rápido e eficiência 
operacional aperfeiçoada.

• Conhecimento incorporado e suporte nativo 
ao VMware vSphere®, o que torna o vRealize 
Log Insight a solução mais adequada a seu 
ambiente VMware.
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O vRealize Log Insight analisa todos os tipos de dados de registros gerados 
por máquina e oferece uma interface intuitiva e fácil de usar.
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Juntos, o vRealize Log Insight e o vRealize Operations oferecem uma solução 
completa de gerenciamento de operações em nuvem.

Os seguintes recursos são novos na versão 2.5:
• Controle de acesso com base em funções

• Internacionalização/localização (todos os idiomas padrão)

• Integração de dados de inventário com o vRealize Suite

• Extensão da estrutura de compilação universal para Linux 

• Balanceador de carga interno para dimensionamento horizontal

• Administração da visão geral de hosts

• Modo de apresentação de painel em tempo real

Saiba mais
Para obter mais informações sobre o Log Insight, consulte  
http://bit.ly/log-insight. Para obter mais informações ou  
comprar produtos VMware, ligue para 1-877-VMWARE  
(650-427-5000 fora da América do Norte, ou 11– 5185-8800 em 
São Paulo, SP), visite o site http://www.vmware.com/br/products/  
ou procure um revendedor autorizado na Internet. Para obter 
detalhes sobre as especificações do produto e os requisitos do 
sistema, consulte a documentação do VMware vRealize Log Insight.

• Permite que os administradores se conectem a tudo em seus 
ambientes, por exemplo, sistemas operacionais, aplicativos, 
arrays de armazenamento, firewalls, dispositivos de rede, entre 
outros, fornecendo um único local para coletar, armazenar 
e analisar registros em escala.

• Apresenta uma interface gráfica intuitiva que facilita a execução 
de pesquisas interativas simples, bem como consultas analíticas 
abrangentes para gerar informações rápidas e úteis.

• Inclui nova tecnologia de cluster para permitir que seus esforços 
relacionados a técnicas de análise de registros atinjam novos 
patamares.

• Escolhe automaticamente a melhor visualização dos dados, 
economizando tempo valioso.

• Adiciona estrutura a todos os tipos de dados de registros não 
estruturados, permitindo que os administradores possam 
resolver problemas rapidamente, sem a necessidade de 
conhecer os dados de antemão.

• Oferece monitoramento, pesquisa e técnicas de análise 
de registros em tempo real, integrados a um painel para 
consultas armazenadas, relatórios e alertas, o que permite 
a correlação de eventos em várias camadas do ambiente 
de nuvem híbrida.

• Ajuda os usuários a detectar problemas na infraestrutura virtual 
com a adição do Agrupamento inteligente, uma tecnologia de 
aprendizagem de máquina que pode agrupar dados 
relacionados para auxiliar na detecção rápida de problemas.

• Traz o conhecimento incorporado e o suporte nativo para 
o vSphere e outros produtos da VMware, como Horizon® 
com View, vRealize™ Operations Suite™ e vRealize Automation.

• Extensões da VMware e de terceiros estão disponíveis 
no VMware Solution Exchange.

• Integra-se à plataforma VMware vRealize Operations para reunir 
dados não estruturados (como arquivos de registro) e dados 
estruturados (como métricas e indicadores-chave de 
desempenho), oferecendo uma solução significativamente 
aprimorada para o gerenciamento completo de operações.

Benefícios para os negócios
As organizações de TI que usam o vRealize Log Insight podem 
se beneficiar de

• Retorno de valor mais rápido, possibilitado por uma interface 
avançada, intuitiva e fácil de usar.

• Custos operacionais menores e maior eficiência operacional, 
obtidos a partir de uma redução significativa no tempo de 
solução de problemas, melhor média de tempo até resolução 
e esforço manual reduzido.

• Modelo de preços previsível que inclui quantidade ilimitada de 
dados e não requer a compra de licenças com base em picos 
de uso e cenários pessimistas.

• Maximização do ROI e do valor, conseguida pelo uso do Log 
Insight com o vRealize Operations, permitindo que você 
aproveite as melhores ferramentas da categoria para uma 
experiência de gerenciamento de operações significativamente 
aprimorada.
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