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VMWARE vREALIZE SUITE
LIFECYCLE MANAGER
VMware Cloud Management Platform
vRealize Suite, kurum içi yazılım tanımlı veri merkezleri (SDDC) ve genel bulutlar
genelinde oldukça çevik ve verimli bir hibrit bulut ortamı sağlayan kapsamlı bir
bulut yönetim platformu sunar. Bu paket aşağıdaki bileşen ürünlerini içerir:
• VMware vRealize Automation™: İş ihtiyaçlarına hızla cevap vermek için BT
hizmet sunum süreçlerini (altyapı, kapsayıcılar, uygulamalar ve herhangi bir
özel BT hizmeti) otomatikleştirir.
• VMware vRealize Operations™: Kuruluşların SDDC'lerini çoklu bulut
ortamlarında planlamasına, yönetmesine ve ölçeklendirmesine yardımcı olmak
için uygulamalardan altyapıya kadar akıllı operasyonları etkinleştirir.
• VMware vRealize Log Insight™: Hibrit bulut ortamında derin operasyonel
görünürlük ve hızlı sorun giderme için gerçek zamanlı günlük yönetimi ve
günlük analizleri sağlar.

BIR BAKIŞTA

VMware vRealize® Suite Lifecycle
Manager™, ürün yaşam döngüsü
boyunca vRealize ürün portföyünün
dağıtımını ve sürekli yönetimini
kolaylaştırmak ve basitleştirmek için
tasarlanmıştır. vRealize Suite Lifecycle
Manager, ürün kurulumunu ve dağıtımını
hızlandırarak, sürekli yönetim ve
yapılandırmayı basitleştirerek ve en
iyi uygulamalara dayalı uygulamayı
etkinleştirerek BT ekiplerinin günlük
yönetim görevleri yükünü azaltır.
BT organizasyonları, vRealize Suite
Lifecycle Manager aracılığıyla,
harcadıkları zamanı ve çabayı azaltarak
vRealize ürünlerinin sağladığı avantajları
en üst düzeye çıkarabilir.

• VMware vRealize Business™ for Cloud: Otomatik karma maliyet analizleri,
tüketim ölçümü, bulut karşılaştırması ve planlama özellikleri ile maliyet
görünürlüğü sağlar.

vRealize Suite'i Yönetmenin En İyi Yolu
vRealize Suite Lifecycle Manager, kuruluşların başlangıç dağıtımlarını
hızlandırmasına, devam eden ürün yönetimi sürecindeki yönetici görevlerini en
aza indirmesine ve aynı zamanda en iyi uygulamaları sağlamasına yardımcı olur.
Tek bir ürün veya farklı paket sürümleri kullanmayı tercih ederseniz harcanan
zamanı ve çabayı azaltarak vRealize ürün portföyünün avantajlarını en üst
düzeye çıkarmak için her zaman vRealize Suite Lifecycle Manager ile başlayın.
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TEMEL AVANTAJLARI

• Değer yaratma süresini hızlandırır:
Otomatik ön kontroller ve doğrulama
ile dağıtım ve yükseltme işlemlerini
basitleştirir.
• Devam eden yönetim ihtiyacını en
aza indirir: vRealize ürün portföyü
genelinde sistem durumu izleme
ile yapılandırma ve değişiklik
yönetimini otomatikleştirir.
• DevOps ilkelerini uygular: Otomatik
altyapı içerik yönetimini ve önceden
oluşturulmuş içerik ardışık düzenleri
ile kolay iş birliğini etkinleştirir.
• En iyi uygulamayı etkinleştirir:
VMware tarafından önerilen referans
mimarisi ve onaylanmış tasarım ile
uyumlanmayı güçlendirir.
DAHA FAZLA BILGI

vRealize Suite Lifecycle Manager,
VMware vRealize Suite Standard,
Advanced ve Enterprise sürümlerinin
bir parçası olarak kullanılabilir.
Daha fazla bilgi veya VMware ürünlerini
satın almak
IÇIN:

877-4-VMWARE numaralı telefonu
arayın (Kuzey Amerika dışındaysanız
+1-650-427-5000 numaralı telefonu
arayın)
,

https://www.vmware.com/tr/products/
vrealize-suite.html

vRealize Suite Lifecycle Manager Neler Sunar?
• Hızlı Kurulum: Ürün ve çözüm tabanlı kurulum desteği ile basit ve esnek
dağıtım modeli. Otomatik ortam çoğaltma ve doğrulama süreci.
• Kolay Sürekli Yönetim: Sistem durumu izleme özellikleri ile otomatikleştirilmiş
yapılandırma ve değişiklik yönetimi.
• Tek Tıkla Yükseltme: Ortam anlık görüntü fonksiyonu ile basitleştirilmiş yükseltme
ve yama işlemi.
• Altyapı İçerikleri İçin DevOps: Kullanıma hazır ardışık düzenler, birden çok
kullanıcı ve farklı ortamlar için vRealize içeriklerini yakalama, sürüm kontrolü,
test etme ve dağıtma işlemlerini otomatik hale getirir.
• Ürün Mağazası: VMware Solution Exchange (VSX) mağazası ile entegrasyon,
VMware ve ekosistem ortakları tarafından sağlanan seçkin içerik ve kullanıma
hazır yapı taşlarına kolay erişim ve kullanım sağlar.
• En İyi Uygulamaları Hayata Geçirme: Önceden tanımlanmış ayarlar aracılığıyla
VMware tarafından önerilen referans mimarisi ve onaylanmış tasarım (VVD) ile
kolay uyumlama.
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