DATA S H E E T

VMware vSphere Essentials
for Retail and Branch Offices
Torne suas lojas de varejo e filiais mais ágeis,
seguras e econômicas

Mais de um terço dos aplicativos de negócios atuais reside
fora do data center, em locais remotos
Existem várias razões para que seja difícil gerenciar e proteger,
e caro manter esses servidores e desktops físicos:
• Falta de TI local: servidores novos precisam ser provisionados
e enviados a partir da matriz, o que torna demorado o tempo
de retorno às solicitações da TI remota. A necessidade de uma
equipe de TI central para solucionar problemas resulta em
visitas caras de suporte e tempo de inatividade extenso,
o que afeta os negócios diretamente.

Virtualizando servidores no site remoto e gerenciando-os
centralmente, as organizações podem aproveitar os recursos
existentes do data center, reduzindo os custos, o esforço
e o tempo de inatividade. A partir de um painel único, os
administradores podem implantar servidores e desktops novos,
na forma de máquinas virtuais, em milhares de sites em questão
de minutos e atender rapidamente às necessidades da empresa
e dos clientes.
A VMware possibilita uma implantação econômica e com
gerenciamento central

• Falta de padronização: as plataformas de hardware
inconsistentes tornam difícil para a equipe de TI central
oferecer suporte a aplicativos legados, fazer upgrades e
manutenções de rotina ou atender à demanda crescente
por aplicativos novos nas filiais.

A VMware oferece duas edições do VMware vSphere®
feitas para empresas interessadas em virtualizar uma
rede distribuída de sites:

• Espaço limitado: os sites remotos estão quase sem espaço
para acomodar servidores novos, e os hosts físicos existentes
nesses sites não são utilizados com eficiência.

• O VMware vSphere Essentials Plus for Retail and Branch
Offices fornece disponibilidade e backup de aplicativos.

• Orçamento limitado: o orçamento limitado da área de
TI impede o investimento em soluções especializadas de
continuidade de negócios ou em hardware redundante para
sites remotos, e as opções econômicas (como o backup em
fita) estão propensas a erros, exigem manutenção trabalhosa
e são suscetíveis a roubo ou perda.
Como transformar a maneira como as organizações
gerenciam as infraestruturas de TI de varejo e filiais
Estendendo o software da VMware além do data center, as
organizações obtêm visibilidade e controle melhores sobre os
recursos de TI em locais remotos. As soluções de virtualização
da VMware oferecem benefícios significativos para escritórios
de varejo e filiais (ROBO, Retail Offices and Branch Offices):
• Agilidade: gerenciamento simplificado e provisionamento
rápido a partir de um painel único.
• Confiabilidade: níveis de serviço, disponibilidade, proteção
de dados e segurança de plataforma aprimorados.
• Eficiência: redução dos custos operacionais e de hardware
da TI, com consolidação, centralização e padronização.
A VMware fornece uma plataforma de implantação padronizada
que reduz os custos e a complexidade do gerenciamento de
filiais e, ao mesmo tempo, proporciona níveis maiores de
flexibilidade, disponibilidade e proteção de dados.

• O VMware vSphere Essentials for Retail and Branch Offices
fornece consolidação de servidor e gerenciamento centralizado.

Essas edições oferecem a funcionalidade e o nível de preço
familiares dos kits VMware vSphere Essentials, mas são
personalizadas para implantação no varejo e nas filiais. Ambas
incluem o VMware vCenter Server™ for Essentials e oferecem
suporte ao gerenciamento central do VMware vCenter Server
Standard (que deve ser comprado separadamente). Os contratos
de SnS Basic (Básico) e Production (Produção) estão disponíveis
para as duas ofertas.
Ambas as edições podem ser adquiridas em pacotes para
10 CPUs. Tanto o VMware vSphere Essentials for Retail and
Branch Offices quanto o Essentials Plus for Retail and Branch
Offices estão disponíveis por pacote para 10 CPUs por um
preço acessível. No máximo, seis CPUs podem ser implantadas
em três servidores por site. Os clientes que estiverem
virtualizando uma rede ampla de sites distribuídos se
qualificarão para descontos por meio do programa VPP
(VMware Purchase Program). O contrato de SnS é vendido
separadamente e precisa ter, no mínimo, um ano de vigência.

Saiba mais
Visite http://www.vmware.com/go/robo para obter mais
detalhes e informações sobre como comprar.
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