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Soluções de borda – Da borda para qualquer lugar
Muitas organizações de TI estão lidando com cargas de trabalho maiores e orçamentos menores. Nessas condições, os profissionais de TI têm 
menos tempo e recursos. É essencial que os profissionais de TI trabalhem de maneira mais inteligente.

O Dell EMC OpenManage Enterprise é um console de gerenciamento de infraestrutura intuitivo. Ele foi projetado para tirar a complexidade 
do gerenciamento de infraestrutura de TI. Ele oferece melhores resultados com menos tempo e etapas. O OpenManage Enterprise ajuda os 
profissionais de TI a equilibrar tempo e energia entre uma infraestrutura de TI complexa e objetivos de negócios.

Recursos sólidos e 
intuitivos de gerenciamento, 

independentemente do modelo

Dell EMC OpenManage Enterprise  
É um console de gerenciamento de infraestrutura que permite à equipe de TI descobrir, implementar, atualizar e monitorar os servidores Dell EMC 
PowerEdge™. Ele também permite que os administradores de TI visualizem e façam alterações na infraestrutura do data center.
Simplifique: Reduza o tempo de aprendizado com a GUI HTML5 utilizando um mecanismo de pesquisa elástico. Ele navega até informações e 
tarefas críticas de maneira mais confortável e rápida. Os processos, modelos e políticas automatizados podem ser criados e editados por meio de 
um simples método orientado por menu.
Unifique: Gerencie até 8.000 servidores PowerEdge e monitore a rede, o armazenamento e os dispositivos de terceiros.
O inovador projeto de plug-in oferece capacidade de extensão futura. Na mesma interface, os plug-ins podem ser facilmente instalados, atualizados 
e desativados. 
Automatize: Da detecção à desativação, as atividades podem ser gerenciadas no mesmo console. Os dispositivos podem ser implementados 
automaticamente com modelos em apenas alguns minutos.
Segurança: Segurança é sempre a prioridade principal. Para proteger sua infraestrutura, o OpenManage Enterprise detecta o desvio de um modelo 
de configuração definido pelo usuário, alerta o usuário e remedia a desconfiguração com base em políticas pré-instalação.

Recursos estendidos com arquitetura de plug-in   
O Power Manager maximiza a visibilidade e o controle de energia dos servidores PowerEdge. Esse plug-in permite que os clientes visualizem, 
meçam e controlem o consumo de energia do servidor e aumentem o desempenho da infraestrutura.
O plug-in do SupportAssist* é ideal para clientes que já têm o OpenManage Enterprise. Este plug-in foi projetado para oferecer uma experiência de 
suporte automatizada e proativa para o data center, fornecendo um único painel de vidro para o gerenciamento do ciclo de vida completo.
O Update Manager* integra a funcionalidade do Dell Repository Manager a uma instância do OpenManage Enterprise. Isso permite automatizar o 
monitoramento, as notificações e os downloads de atualizações para catálogos e repositórios personalizados no OpenManage Enterprise.

Vantagens:  
Reduza o tempo e o esforço necessários para gerenciar ambientes de TI de forma 
contínua com uma ferramenta unificada
• Monitore a infraestrutura de terceiros na mesma ferramenta
• Exige treinamento mínimo por meio do uso de um painel de indicadores intuitivo 

e um mecanismo de pesquisa flexível
• Reduza as tarefas repetitivas com modelos
• Implemente-o como um equipamento virtual seguro, que dá suporte a 

ambientes ESXi, Hyper-V e KVM
• A API RESTful abrangente permite a automação personalizável e a integração 

da solução
• Integre o aplicativo OpenManage Mobile para receber alertas a qualquer 

momento, em qualquer lugar

SIMPLIFICAR

Gerenciamento de um para 
muitos em um único console: 

projetado para escala

UNIFICAR

Processos automatizados 
de TI para aumentar a 

eficiência

AUTOMATIZAR

Projeto para segurança 
em todo o ciclo de vida da 

infraestrutura

PROTEGER

*Disponível no 3º trimestre/4º trimestre
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de sistemas
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Technologies em vendas 
ou suporte

Pesquise em 
nossa biblioteca de 

recursos

Siga servidores 
PowerEdge no Twitter

Saiba mais sobre o Dell 
EMC OpenManage 

Secure Enterprise Key 
Management]

Descubra mais sobre os servidores PowerEdge

Simplificar: recursos de gerenciamento robustos e intuitivos, independentemente do formato

Recursos Descrição Benefícios
Interface do usuário moderna com 
recursos de pesquisa flexível

Aproveite o padrão HTML5 moderno enquanto habilita um 
mecanismo de pesquisa elástico. Possibilite que os profissionais de 
TI encontrem tudo no console com uma única pesquisa

Minimize o tempo de treinamento e maximize a eficiência, 
oferecendo resultados rápidos em pesquisas que envolvem 
inventário de software, hardware e dispositivos

Notificações móveis flexíveis Integre o aplicativo OpenManage Mobile para se manter conectado 
com o seu data center

Forneça notificação visível aos eventos de infraestrutura de TI e 
data center a qualquer momento, em qualquer lugar

Gerenciamento de configuração de ciclo 
de vida completo

Gerencie, implemente e monitore servidores, chassis e IOA por 
meio de modelos editáveis

Ganhe tempo para se concentrar em tarefas de gerenciamento que 
geram mais valor para os seus negócios e seus clientes

Unificar: gerenciamento de um para muitos em um só console; construído para escala

Recursos Descrição Benefícios
Gerenciamento de infraestrutura completo Gerencie até 8.000 dispositivos, independentemente do formato

- Torre, rack e módulos PowerEdge. Monitore a infraestrutura de 
terceiros

Reduza o tempo e o esforço necessários para gerenciar e monitorar 
ambientes de TI perfeitamente

Arquitetura de plug-in extensível Expanda os recursos de gerenciamento com uma arquitetura de 
plug-in intuitiva que integra tarefas de gerenciamento do data center 
em uma única interface

Simplifique e habilite o gerenciamento de energia a partir da 
interface intuitiva do OpenManage Enterprise

Suporte modular estendido Dê suporte a servidores modulares, armazenamento e sleds de 
rede com o OpenManage Enterprise - Modular Edition

Requer treinamento mínimo por meio de interação entre o 
OpenManage Enterprise e o OpenManage Enterprise - Modular Edition

Automatizar: processos de TI automatizados para aumentar a eficiência

Recursos Descrição Benefícios
Gerenciamento remoto simplificado Crie uma série de comandos remotos em um único lote, execute 

imediatamente ou programe para mais tarde
Maximize a eficiência de TI e minimize o tempo de inatividade da TI 
automatizando várias tarefas

Implementação automatizada do servidor Aplique automaticamente um modelo a dispositivos selecionados 
com base em etiqueta de serviço ou IDs de nó

Diminua o tempo de implementação enquanto evita erros caros e 
tempo de inatividade

Atualização dinâmica do repositório de 
atualização

Crie ou programe pesquisas para novas atualizações disponíveis em 
Dell.com ou pelo Dell Repository Manager. Mantenha repositórios 
atualizados a partir da interface do OpenManage Enterprise

Maximize a eficiência identificando novas atualizações disponíveis 
para sistemas ou software na infraestrutura dos usuários

Relatórios personalizáveis Crie relatórios personalizados para atender às necessidades dos 
negócios, por exemplo, para localizar e filtrar rapidamente as 
informações de placa NIC quando houver um recall do fornecedor

Alinhe relatórios automatizados às suas necessidades de negócios

Seguro: projeto para segurança 

Recursos Descrição Benefícios
Disponível como um equipamento virtual Implemente facilmente como um equipamento virtual em ambientes 

ESXi, Hyper-V e KVM
Alto padrão de segurança durante o teste de equipamento, 
desenvolvimento, implementação e experiência do usuário

Configuração e detecção de desvio de 
firmware

crie linhas de base de firmware e configuração para monitoramento 
de conformidade e habilite atualizações automatizadas em seu 
cronograma

Utilize linhas de base para manter os padrões de segurança, as 
otimizações de desempenho e a conformidade do gerenciamento

Políticas de alerta personalizáveis Crie e projete notificações de alerta personalizadas que se alinham 
às suas necessidades de negócios — detecte, notifique e corrija

Melhore a eficiência e a segurança ao alertar os contatos 
adequados no momento certo e do jeito certo

SBAC (Scope based access and control, 
acesso e controle com base em escopo)

Os administradores podem limitar os usuários a grupos específicos 
de dispositivos

Garantia de que os usuários do OME só possam acessar grupos de 
dispositivos relacionados ao escopo do trabalho
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