
Garanta a disponibilidade máxima com um ponto único de contato 
para o hardware e o software. Inclui Secure Remote Services (SRS) 
para call-home e conexão remota bidirecional e proativa para fins 
de monitoramento, diagnóstico e reparo remotos.

Libere os recursos de TI 
para que se concentrem 

em iniciativas de 
crescimento com suporte 
para os sistemas integrados 
ao VxRail, inclusive vSAN, 

vSphere e VxRail HCI 
System Software.

Mais de 1.800 
profissionais de suporte 
da Dell EMC certificados 

pela VMware

Mais de 3.750 
certificações da VMware 

combinadas

Ganhe eficiência com 
o suporte global 

e abrangente 24x7, 
disponível via Web, chat, 

telefone ou chamada 
de retorno.

As equipes colocalizadas 
de suporte do Dell EMC 

VxRail e da VMware 
colaboram para ajudar 
a resolver rapidamente 
os problemas, caso eles 

ocorram.

Automação e orquestração

Gerenciamento do ciclo de vida

APIs RESTful

Portal de configuração

Valide, organize e automatize a autoimplementação para obter 
eficiência operacional.

• Maior controle sobre o processo de implementação, 
especialmente para clientes com várias localizações

• Implementações conforme sua programação 

Gerenciamento de imagens de nó

Crie imagens de nós ou clusters com uma versão em comum.

• Recrie a imagem e implemente os nós novamente em outros 
clusters para atender às necessidades de expansão

• Diminua a velocidade de um novo nó para adicioná-lo a um 
cluster existente que executa uma versão mais antiga 

O gerenciamento inteligente do ciclo de vida identifica o estado ideal 
e atualiza os clusters com software e firmware previamente testados 
e validados.

• Planeje: Agende e execute verificações de integridade antes dos 
upgrades para garantir que os clusters estejam em um estado 
pronto para o próximo upgrade ou patch 

• Execute: Automatize os patches e as atualizações full-stack  
com um só clique em sequências predefinidas

• Mantenha: Registre todas as alterações nos componentes de 
um estado validado para o próximo com geração de relatórios 
de conformidade

Matriz de compatibilidade eletrônica

Validação da conformidade de todos os possíveis 
caminhos de upgrade e configuração.

• Permita que os clientes escolham o estado 
continuamente validado que melhor otimize cada 
cluster para as respectivas cargas de trabalho

• Identifique todos os componentes necessários 
para ignorar diretamente versões e patches

Conectores do ecossistema

Integre o software e o hardware para promover o LCM, a automação 
de diagnósticos e os serviços de orquestração em toda a pilha. 

• Integre totalmente os componentes da infraestrutura, 
inclusive vSAN, vSphere, servidores físicos e sistema 
de rede

• Conecte-se a componentes da infraestrutura de 
terceiros, inclusive NICs e GPUs

• A integração do VxRail com o SmartFabric Services 
automatiza a configuração e o gerenciamento do 
fabric de rede dos VxRail Clusters

* White paper da IDC sobre retorno comercial, patrocinado pela Dell Technologies e pela Intel, “The Business Value of Dell EMC VxRail 
and VMware Cloud Foundation on Dell EMC VxRail”, dezembro de 2020. Os resultados reais variam.
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Automatize

68% 
mais eficiência da equipe 
de infraestrutura de TI*

É amplamente reconhecido que a infraestrutura hiperconvergente (HCI) aprimora a eficiência, aumenta a escalabilidade e reduz os custos.

Amplifique esses benefícios ao fornecer a HCI aos usuários com...

A VANTAGEM DO VxRail
A experiência turnkey do VxRail é iniciada com a integração full-stack 
do software e a visibilidade e o controle totais do hardware para criar 

um ambiente VMware consistente e solidamente integrado.

 Operações consistentes 
usando integração nativa

Ferramentas de 
gerenciamento familiares

 Gerenciamento 
do ciclo de vida integrado 

(LCM)

 APIs para 
capacidade de expansão

HCI SYSTEM SOFTWARE INTEGRADO
Nosso software integrado estende os recursos nativos da VMware para proporcionar uma experiência operacional uniforme 

e automatizada, que mantém sua infraestrutura em um estado continuamente validado para que as cargas de trabalho 
continuem em execução.

A inteligência artificial e o aprendizado de máquina analisam o estado 
de cada cluster no ambiente para ajudar a aprimorar o desempenho 
e melhorar a disponibilidade do sistema. 

• Otimize as operações de TI e preveja os requisitos de crescimento 
usando análise preditiva, verificações de integridade e correções

• Simplifique o processo de upgrade analisando o estado de cada 
cluster e recomende e prepare os upgrades individuais

• Determine automaticamente os upgrades ideais dos componentes

• Operações de LCM inteligente de vários clusters para os clientes 
com clusters diversos ou distribuídos geograficamente

Gerenciamento e suporte centralizados

VxRail Manager Gerenciamento de AIOps baseado em nuvem

Como o plano de controle central e a ferramenta de automação 
para operações uniformes do VxRail Cluster, o VxRail Manager se 
integra nativamente ao VMware vCenter, reduzindo a complexidade 
e ajudando você a:

• Implementar, gerenciar, fazer upgrade, aplicar patch e adicionar/
desativar nós em um cluster

• Executar facilmente o diagnóstico com visualizações físicas de 
cada nó até o nível dos componentes

• Encontrar informações de suporte e ferramentas, como artigos 
da base de conhecimento e Secure Remote Services proativos

Inove

92%  
menos de tempo de  

inatividade não planejado* 

Agilize

  114% 
de aumento no 

desenvolvimento de 
aplicativos por ano*

O VxRail vai além e oferece mais recursos e benefícios altamente diferenciados com base no exclusivo 
VxRail HCI System Software. Essa combinação exclusiva automatiza a implementação, oferece 

gerenciamento do ciclo de vida full-stack e facilita os pontos de integração essenciais upstream 
e downstream, o que cria uma experiência conjunta verdadeiramente melhor com o VxRail como base.

dell.com/vxrail

Assista ao vídeo do VxRail HCI System Software

Leia nossos blogs

A seguir: VxRail Manager 

Configuração e implementação

Estados  
constantemente 

validados

Matriz de 
compatibilidade 

eletrônica

API 
RESTful

Gerenciamento 
do ciclo de vida

Gerenciamento 
de AIOps 

baseado em 
nuvem

Conectores do 
ecossistema

VxRail 
Manager

Secure  
Remote  
Services

Gerenciamento 
de imagens do nó

Portal de 
configuração

Crie e opere sua infraestrutura com dimensionamento e agilidade 
típicos da nuvem, tudo isso enquanto simplifica o ambiente e os 
processos de TI.

• Aproveite a potência completa dos serviços de automação 
e orquestração em todo o data center

• Simplifique a automação para Windows e VMware vSphere 
usando navegadores da Web compatíveis ou CLIs familiares 

Secure Remote Services

https://www.dell.com/vxrail
https://www.delltechnologies.com/en-us/converged-infrastructure/vxrail/index.htm#video-overlay=6129744817001
https://infohub.delltechnologies.com/t/blogs-26/
https://www.dellemc.com/resources/en-us/asset/infographic/products/converged-infrastructure/dell-emc-vxrail-hci-system-software-vxrail-manager-infographic.pdf

