VMWARE VSPHERE 6.5: A BASE PARA
A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
Líderes de TI competentes estão promovendo o avanço de suas organizações
(e de suas carreiras) com a migração para o VMware vSphere® 6.5.

OS 10 PRINCIPAIS MOTIVOS PARA FAZER O UPGRADE
PARA O VSPHERE 6.5
1. Reduza a complexidade
operacional de TI com o
vCenter Server Appliance
O VMware vCenter® Server Appliance™
reformulado fornece de duas a três
vezes mais desempenho e escala,
vCenter High Availability nativo, backup
e recuperação baseados em arquivos,
e gerenciamento de host e aplicação
de patches integrados ao vSphere.

6. Maximize os recursos de data center
com balanceamento de carga preditivo
O DRS preditivo aproveita padrões de uso do
sistema e técnicas de análise para maximizar
os recursos de TI e minimizar o CapEx.

7. Modernize o data center
com o vSphere Integrated
Containers
Execute contêineres corporativos lado
a lado com máquinas virtuais em um
ambiente vSphere existente, sem
mudar ferramentas nem processos.

2. Reduza o risco com a criptografia
no nível da VM
A criptografia do vSphere orientada por políticas
protege os dados (tanto em repouso quanto em
movimento) em escala em todo o data center
corporativo.

3. Promova a automação
de TI e a agilidade comercial
com APIs

8. Evite o tempo de inatividade com
o Proactive High Availability
O Proactive HA prevê as falhas de hardware
e migra antecipadamente as cargas de trabalho
antes que problemas ocorram.

9. Simplifique o gerenciamento
com uma interface de usuário
moderna e baseada em HTML5

As APIs simples baseadas em REST
facilitam a automação de operações
para obter um data center mais ágil
e moderno.

Administre e gerencie o data center
virtual com a nova interface baseada
em HTML5 do vSphere Client, que
é fácil de usar e tem excelente
capacidade de resposta.

4. Proteja a infraestrutura do data
center com inicialização segura
Impeça a violação do hypervisor e do sistema
operacional guest por meio da validação de código
com uma assinatura digital, garantindo que apenas
software de sistema operacional confiável seja
executado.

5. Obtenha informações
forenses com registro em log
com qualidade para auditoria

10. Use o o gerenciamento de perfil
de host para melhorar a conformidade
da TI
O gerenciamento simplificado e dimensionado do
perfil de host possibilita melhor conformidade com
as políticas e procedimentos estabelecidos pela TI.

Colete informações sobre as ações
do usuário para que, no caso de
uma ameaça de segurança ou
anomalia, as equipes de TI possam
compreender melhor quem fez
o quê, quando e por quê.

A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL É UMA JORNADA, NÃO UM DESTINO

Dê o próximo passo e saiba mais sobre como fazer upgrade para o vSphere 6.5.
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