V E R I S AY F A S I

VMWARE vREALIZE SUITE
BIR BAKIŞTA

VMware vRealize® Suite, özel, genel ve
hibrit bulutlarda BT hizmetleri teslim
etmek ve yönetmek için tasarlanmış
kapsamlı bir bulut yönetim platformu
sunar. vRealize, otomasyon ve önceden
tanımlanmış ilkeler aracılığıyla BT
hizmetlerinin sunumunu hızlandırır, bir
yandan yönetimi ve kontrolü sürdürürken
diğer yandan geliştiriciler ve iş alanları
için yüksek düzeyde çeviklik ve esneklik
sağlar. vRealize, hem geleneksel hem
de kapsayıcı tabanlı uygulamaların
bir karışımı olan heterojen uygulama
ortamlarında hizmet teslimatı ve hizmet
yaşam döngüsü yönetimini destekler.
TEMEL AVANTAJLARI

• Çeviklik: BT hizmetlerinin teslimatını
hızlandırarak, BT'nin iş kolu
ortaklarının beklentilerini tam olarak
karşılayabilmesini sağlar
Verimlilik: BT personelinin verimliliğini
ve BT kaynaklarının kullanımını artırarak
hem işletme giderleri (OpEx) hem de
yatırım giderlerini (CapEx) azaltır.
Optimizasyon: Tahmine dayalı analizler
ve akıllı uyarılar yoluyla ortaya çıkan
sorunları proaktif bir şekilde tespit
edip çözerek optimum performans
ve kullanılabilirlik sağlar.
Kontrol: Çeviklik, risk ve maliyet
boyutlarında hedefleri dengeleyerek
BT ekiplerinin ihtiyaçlarını desteklemek
için doğru kontrol seviyesini sağlar.
İş/BT Uyumu: Daha iyi bir BT
ve İş uyumu oluşturmak için BT
hizmetlerinin faaliyetlerine ve maliyet
özelliklerine şeffaflık getirir.

vRealize Suite'e neler dahildir?
VMware vRealize Suite, bir kuruma, aşağıdaki bileşen ürünleri dahil, kanıtlanmış
bir hibrit bulut yönetim platformu (CMP) sunar:
• VMware vRealize Automation™: Kişiselleştirilmiş altyapının, uygulamaların
ve özel BT hizmetlerinin otomatik olarak teslim edilmesini sağlar.
• VMware vRealize Operations™: Kuruluşların SDDC'lerini planlamasına,
yönetmesine ve ölçeklendirmesine yardımcı olmak için uygulamalardan
altyapıya kadar akıllı operasyonlar sunar.
• VMware vRealize Log Insight™: Gerçek zamanlı günlük yönetimi ve günlük
analizleri sağlar.
• VMware vRealize Business™ for Cloud: Sanallaştırılmış altyapının
maliyetlendirmesini, kullanım ölçümünü ve hizmet fiyatlandırmasını
otomatize eder.

Hibrit Bulutlar İçin En İyi Yönetim
VMware Cloud Foundation™ ve VMware vRealize Suite ile kuruluşlar, kapsamlı
bir bulut yönetim platformu ile özgün olarak entegre edilmiş, yazılım tanımlı bir
altyapıya sahip olur. Kurumun BT hizmetlerini ortak alanda, genel bulutta veya
her ikisinde birden çalıştırması fark etmez, bu bulut ortamı her koşulda tutarlıdır.
vRealize Suite yönetimi etki alanları arasında entegrasyon, VMware'in Hibrit bulut
ortamlarının yönetimine bütüncül ve entegre bir yaklaşım sağlayabileceği anlamına
gelir. Örneğin VMware vRealize Suite’te, operasyonel özellikler, iş zorunluluklarını
yansıtan ilkeler temelinde çalışan hizmetler için iş yükü yerleşimini sürekli olarak
optimize eder. Bu Suite içindeki otomasyon özellikleri, yeni talep edilen bir hizmetin
nereye yerleştirileceğine karar verirken aynı ilkelerden yararlanabilir. Yeni tanıtılan
vRealize Suite Lifecycle Manager, ilk kurulum işlemi, yükseltme, yamalama, sistem
durumunu izleme ve konfigürasyon yönetimini idare ederek vRealize ürünlerinin
yaşam döngüsü boyunca dağıtımını ve sürekli yönetimini daha da modernleştirir
ve basitleştirir.
vRealize ve diğer SDDC teknolojileri arasındaki sıkı entegrasyon, SDDC altyapı
yatırımlarından en fazla değeri almayı da destekler. Örneğin VMware NSX®'in ağ
iletişimi, yük dengeleme ve güvenlik ile ilgili özellikleri, VMware’in CMP'si (Bulut
Yönetim Platformu) kullanılarak oluşturulan şablonlar (servis şablonları) dahil
edilmek üzere özgün olarak kullanılabilir. Bu, sanal ağların, yük dengeleyicilerin
ve güvenlik duvarlarının kaynak sağlarken talep üzerine başlatılabileceği
anlamına gelir.
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DAHA FAZLA BILGI

VMware ürünleri hakkında daha fazla
bilgi almak veya alışveriş yapmak için
1-877- 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
internette yetkili bir satıcı bulun. Detaylı
ürün özellikleri ve sistem gereksinimleri
için ürün belgelerine bakın.
DESTEK

VMware, tüm VMware müşterilerine
dünya genelinde abonelik ve destek
(SnS) hizmetleri sunmaktadır. VMware,
ek hizmetlere ihtiyaç duyan müşterilere
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/

vRealize Suite Neler Sunar?
VMware’in sunduğu vRealize Suite, çok satıcılı hibrit bulut ortamlarını oluşturmaya
ve yönetmeye yarayan, endüstrinin en eksiksiz çözümünü sunar. vRealize Suite,
şirketlere aşağıdaki bulut yönetimi kullanım durumlarında yardımcı olur:
• Akıllı Operasyonlar: Uygulamalardan tüm altyapı yığınına ve birden çok bulut
ortamına kadar performans ve kullanılabilirlik sağlamak için sorunları
ve anormallikleri proaktif olarak tespit eder ve düzeltir. Buna ek olarak, bulut
planlama kararlarını hızlandırmak, maliyetleri kontrol etmek, kaynak kullanımını
optimize etmek ve tahminleri iyileştirmek için operasyon ve iş analizlerini
ilişkilendirir.
• BT Otomasyonu: Otomasyon ve ilke temelli yönetim yoluyla çoklu bulut
ortamlarında üretime hazır altyapı kaynaklarının teslimatını otomatikleştirir. BT
hizmetlerine yönelik taleplere cevap vermek için ihtiyaç duyulan süreyi kısaltır
ve sağlanan kaynakların sürekli yönetimini iyileştirir.
• Geliştirici Bulutu: Geliştiricilere, bir yandan uygulamalarını geliştirme sürecinden
üretime sorunsuz bir şekilde geçirmelerini sağlarken, diğer yandan onları en
üretken hale getiren araçları kullanma özgürlüğü vererek hem geleneksel hem
de kapsayıcı tabanlı uygulamalarda uygulama teslimatını hızlandırır.
vRealize Suite yukarıdaki kullanım durumlarını ele alan kuruluşların, bütçelerini
en üst seviyeye çıkarabilmek için altyapı maliyetini ve son kullanıcılar tarafından
çok bulutlu bir ortamda gerçekleştirilen kaynak tüketimini anlamalarına da
olanak tanır.

Satın Alma
VMware vRealize Suite'in üç sürümü mevcuttur: Standard, Advanced ve Enterprise.
Her bir sürümün belirli bir dağıtım durumunda kullanılması hedeflenir:
• Standard (Standart) Sürümü: Tahmine dayalı analizler ve akıllı uyarılar yoluyla
uygulama performansını ve kullanılabilirliği iyileştirmek isteyen şirketler için
Akıllı Operasyon Yönetimi sağlar.
• Advanced (Gelişmiş) Sürümü: altyapı ve uygulama kaynaklarının teminini ve
sürekli yönetimini otomatikleştirerek BT'yi otomatikleştirmek ve BT altyapı
hizmetlerinin teslimatını hızlandırmak isteyen şirketler için
• Enterprise (Kurumsal) Sürümü: geliştiricileri mümkün olduğunca üretken hale
getirerek uygulama teslimatını hızlandırmak üzere bir Geliştirici Bulutu oluşturan
kuruluşlar için doğru seçim.
Her bir vRealize Suite sürümüne dahil olan bileşenler hakkında daha fazla bilgi
almak için vRealize Suite Sürüm Karşılaştırma web sayfasını ziyaret edin.

Çok Satıcılı Hibrit Bulutlar İçin Taşınabilir Lisanslama
VMware’in vRealize Suite için Taşınabilir Lisans Birimi (PLU), vSphere'i kurum içi
ortamda, üçüncü taraf hiper yöneticilerde, fiziksel sunucularda ya da desteklenen
genel bulutlarda kullanıp kullanmadıklarına bakmaksızın, müşterilere iş yüklerini
yönetmeleri için vRealize Suite'i kullanma esnekliği sağlar.
Herhangi bir lisans değişimi veya dönüşümü gerekli değildir ve bu, tüm vRealize
Suite sürümlerinde varsayılan işlev olarak sağlanır.
VMware’in taşınabilir lisanslaması hakkında daha fazla bilgi almak için
vRealize Suite Satın Alma web sayfasını ziyaret edin.
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