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VMWARE vREALIZE NETWORK INSIGHT
VMWARE NETWORK INSIGHT
Özel, Genel ve Hibrit Bulutlarda Uygulama Güvenliğini ve Ağ Oluşturmayı
Hızlandırır
BIR BAKIŞTA

VMware vRealize® Network Insight™,
yazılım tanımlı ağ ve güvenlik için akıllı
işlemler sağlar. Müşterilerin çoklu bulut
ortamlarında optimize edilmiş, yüksek
seviyede kullanılabilirliğe sahip ve güvenli
bir ağ altyapısı oluşturmasına yardımcı
olur. Mikro segmentasyon planlamasını
ve dağıtımını hızlandırır, sanal ve fiziksel
ağlar genelinde görünürlük sağlar ve
VMware NSX® dağıtımlarını yönetmek ve
ölçeklemek için operasyonel görünümler
sağlar. VMware Network Insight olarak
bir VMware Cloud Hizmeti olarak da
mevcuttur.

VMware'in Sundukları: Yazılım Tanımlı
Veri Merkezi İçin Akıllı Operasyonlar
Uygulama
vRealize
Network
Insight

vRealize Business for Cloud1

vRealize Operations1
2
;
vRealize Log Insight

Hibrit Bulut

TEMEL AVANTAJLARI
Ağ İletişimi
ve Güvenlik

• Mikro segmentasyon planlamasını
ve dağıtımını hızlandırır
• Güvenlik durumunda yapılan
değişiklikleri denetler ve uyumluluk
sağlar
• Sanal ve fiziksel ağ ve güvenlik
altyapısındaki sorunları hızlı bir
şekilde giderir
• NSX dağıtımlarını güvenle yönetin
ve ölçekleyin
• Özel ve genel bulutlar genelinde ağı ve
güvenliği istikrarlı bir şekilde yönetin
• Uygulama geçişi planlaması sırasında
uygulama bağımlılıklarını eşleyerek iş
riskini azaltın
• Ağınızı optimize ederek ve çıkmazları
ortadan kaldırarak iş açısından kritik
uygulamalarınızın performansını
hızlandırın

Bilgi İşlem

Depolama

Fiziksel/ Sanal/ Bulut Ortamı
1
2

vRealize Suite bileşenleri
vRealize Suite'e dahildir ve NSX ile birlikte gönderilir

VMware vRealize Network Insight ve VMware Network Insight
Service Hakkında
En uygun Doğu-Batı trafiği için veri akışını izlemeye yönelik günümüz araçları,
manuel süreçler içerdikleri için zorlu ve zaman alıcı olabilirler. Niş ve eski ağ
yönetimi araçları, performansı optimize etmek için sanal ve fiziksel ağlar
genelinde yakınsanmış görünürlük sağlamaz. Müşteriler, NSX dağıtımı sonrası
sorun gidermek ve en iyi uygulama uyumluluğunu elde etmek için kullanımı
kolay bir yönetim aracına gereksinim duyarlar.
vRealize Network Insight ile, güvenlik gruplarını ve güvenlik duvarı kurallarını
modellemek için kapsamlı bir netflow değerlendirmesi ve mikro segmentasyonu
uygulamak ve zaman içinde uyumluluk durumlarını izlemek için kullanılabilecek
tavsiyeler sayesinde mikro segmentasyon dağıtımlarında tahmine göre iş
yapmanın önüne geçebilirsiniz. Ayrıca, vRealize Network Insight, fiziksel ve sanal
ağlar genelinde birleşik görünürlük ile performansınızı ve kullanılabilirliğinizi
geliştirmenize yardımcı olabilir. Ayrıca, NSX operasyon yönetimini sezgisel
kullanıcı arayüzü ve doğal dil aramasıyla basitleştirebilir, sorunları hızlı bir şekilde
saptayabilir ve en iyi uygulama dağıtımı ve uyumluluk önerileri almanın yanı sıra
sorunları giderebilirsiniz. vRealize Network Insight, kurum içi dağıtım için veya
VMware Network Insight adı verilen bir VMware Bulut Hizmeti olarak kullanılabilir.
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VMWARE VREALIZE NETWORK INSIGHT
VMWARE NETWORK INSIGHT

DAHA FAZLA BİLGİ

Kullanım Durumları:

VMware ürünleri hakkında bilgi
almak veya alışveriş yapmak için
877-4-VMWARE numaralı telefonu
arayın (Kuzey Amerika dışındaysanız
+1-650-427-5000 numaralı telefonu
arayın), http://www.vmware.com/tr/
products adresini ziyaret edin ya da
bölgenizdeki yetkili satıcı için internete
bakın: www.partnerlocator.vmware.com.

• Uygulama Güvenliğini ve Geçişini Planlayın

Detaylı ürün özellikleri ve sistem
gereksinimleri için VMware NSX
ve vRealize Network Insight
belgelerine www.vmware.com/tr/
vrealizenetworkinsight adresinden
bakabilirsiniz.

––Mikro segmentasyon dağıtımını hızlandırır
––SDDC, yerel AWS ve hibrit için güvenlik sorunlarını giderir
––Uygulama geçişi sırasındaki iş risklerini en aza indirir
• Sanal ve Fiziksel Ağları Optimize Eder ve Sorunları Giderir
––Uygulama bağlantısındaki sorunların ortalama çözüm süresini azaltır
––Ağdaki çıkmazları ortadan kaldırarak uygulama performansını optimize eder
––Ağda ve güvenlikte zamanla gerçekleşen değişiklikleri denetler
• NSX Yönetimi ve Ölçeklendirme
––Birden fazla NSX yöneticisi genelinde ölçeklendirir
––Yanlış yapılandırma hatalarını proaktif olarak algılayarak hizmet süresini artırır
––NSX için uyumluluk sağlar

Özellik Matrisi
Akış Analizleri (vDS IPFIX)

•

•

•

NSX Güvenlik Duvarı M-Seg
Planlama ve Operasyonlar
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NSX 2. Gün Operasyonları
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Sanal Makineden Sanal
Makineye İz Analizi
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3. Taraf Güvenlik Duvarı
Görünürlüğü
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Genel API
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AWS için güvenlik planlama

•
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AWS Görünürlüğü ve Sorun
Giderme

•
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PCI Uyumluluk Panosu

•
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Fiziksel cihazlardan netflow

•

•

Akış Analizleri

•

•

Veriler için yapılandırılabilir
ve uzatılmış bekletme süresi

•

•

Infoblox Entegrasyonu

•

•

Destek ve Profesyonel Hizmetler
VMware, tüm vRealize Network Insight müşterilerine global çapta destek ve
abonelik (SnS) hizmetleri sunmaktadır. VMware, ek hizmetlere ihtiyaç duyan
müşteriler için hem doğrudan hem de kapsamlı bir sertifikalı uzmanlar ağı
aracılığıyla, en iyi uygulamalara yönelik profesyonel hizmetler sunar ve dağıtıma
başlamanızı sağlar: http://www.vmware.com/services.

VMware, Inc. 3401 Hillview Avenue Palo Alto CA 94304 ABD Tel 877-486-9273 Faks 650-427-5001 www.vmware.com

Telif Hakkı © 2018 VMware, Inc. Her hakkı saklıdır. Bu ürün ABD ve uluslararası telif hakları ve fikri mülkiyet kanunlarınca korunmaktadır. VMware ürünleri http://www.vmware.com/go/patents adresinde listelenen
bir veya daha fazla patentin kapsamındadır. VMware; VMware, Inc. ve yan kuruluşlarının Birleşik Devletler ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markası veya ticari markasıdır. İşburada adı geçen diğer bütün markalar
veya isimler ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir. Madde No: 127178wf-vmw-ds-fy19q1sddc-vRealize-ntwrk-insight3.6-A4-103
3/18

