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1  Disponível no DL360 Gen10, DL380 Gen10, 
DL325 Gen10, DL385 Gen10, EL8000 Gen10 
e Apollo 4510 Gen10 no lançamento

UMA NOVA FORMA 
DE PENSAR!

A explosão de dados gerados por aplicativos 
dentro e fora do data center faz com que 
empresas de todos os tamanhos enfrentem 
escolhas difíceis – faça a expansão vertical 
da capacidade com uma arquitetura de TI 
tradicional, mova mais cargas de trabalho 
para nuvens públicas ou invente uma 
terceira opção que supere as restrições  
da outra dois.

As arquiteturas de TI tradicionais com 
serviços vitais incorporados na rede 
compartilhada e dispositivos de segurança 
são levados ao seu ponto de ruptura, 
impondo desempenho, agilidade e cargas 
de custo que não são sustentáveis para 
empresas que procuram ficar à frente da  
curva de transformação digital – e seus 
concorrentes. Ao mesmo tempo, o fascínio  
da nuvem pública é rapidamente compensado  
pela diminuição da capacidade de observação 
e controle, além do espectro de riscos de 
conformidade e segurança para dados  
e cargas de trabalho críticas.

Qualquer uma das abordagens significa que 
a equipe de TI geralmente acaba gastando 
mais tempo gerenciando a complexidade 
e a infraestrutura do que inovando para os 
negócios.

A terceira opção – fornecer desempenho 
expansível, agilidade semelhante à nuvem, 
gerenciamento simplificado com total 
observabilidade e controle, além da garantia 
de conformidade e segurança – tem sido  
um pouco mais do que uma visão distante, 
até agora.

APRESENTANDO  
A PLATAFORMA DE 
SERVIÇOS DISTRIBUÍDOS 
PENSANDO PARA 
SERVIDORES HPE1

Disponível para HPE ProLiant selecionado, 
Servidores HPE Apollo e HPE Edgeline,  
a Pensando Distributed Services Platform 
(DSP) para servidores HPE oferece 
um poderoso conjunto de serviços 
definidos por software – como firewall, 
microssegmentação e telemetria – 
diretamente para o servidor, aumentando 
drasticamente o desempenho da rede e da 
segurança movendo esses serviços para 
seu local ideal – a borda do servidor, onde 
ocorre a transição entre a rede e o servidor.

Essa abordagem revolucionária elimina 
a necessidade de uma variedade de 
dispositivos distintos em todo o data center, 
integrando funções de rede e segurança 
em um único dispositivo residente em um 
único servidor, acoplando fortemente as 
políticas apenas a esse servidor e seus 
usuários. As demandas do servidor e do 
usuário não estão mais na fila atrás de 
demandas não relacionadas em dispositivos 
compartilhados. Coincidentemente, como as 
funções têm recursos na borda do servidor,  
o desempenho e a expansão da capacidade 
são incrementais, a capacidade de observação  
é generalizada e granular e a latência é bem 
reduzida.

PLATAFORMA DE SERVIÇOS 
DISTRIBUÍDOS PENSANDO PARA 
SERVIDORES HPE
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Tome a decisão de compra certa.  
Entre em contato com nossos especialistas 

em pré-venda.

Chat Ligue paraE-mail

Receba atualizações

Benefícios Recursos

Escalabilidade inigualável: Escala 
para milhares de servidores enquanto 
libera recursos da CPU para entrega 
de carga de trabalho

Rede profunda e visibilidade de segurança e telemetria

Tempo de atividade aprimorado: 
Uma arquitetura simplificada  
e visibilidade sempre em operação 
significa menos interrupções  
e MTTR mais rápido

SDN e rede virtual com encapsulamentos underlay/sobreposição 
(VXLAN, etc.)

Criptografia leste-oeste no data center

TCO mais baixo: Substitua vários 
aparelhos, reduzindo custos  
e complexidade, ao mesmo tempo 
que melhora a segurança

Firewall com estado distribuído para cargas de trabalho bare-metal, 
virtualizadas (Windows Hyper-V, Linux® KVM) e com contentorização 
(Kubernetes) na borda do servidor

A HPE e a Pensando Systems reúnem uma 
visão compartilhada da borda à nuvem que  
impulsiona a inovação em todos os níveis 
do data center. Para explorar como esta 
parceria pode entregar essa visão com 
desempenho escalonável, agilidade 
semelhante à nuvem, segurança  
e simplicidade operacional, entre em  

contato com seu representante HPE ou  
a Pensando Systems ou entre em contato 
hpe-pensando@hpe.com.

SAIBA MAIS EM
hpe.com/solutions/Pensando

UMA ABORDAGEM NOVA 
PARA RECURSOS VITAIS

Projetado desde o início para conduzir 
agilidade semelhante à nuvem, segurança 
e simplicidade operacional em toda a 
infraestrutura corporativa, o Pensando 
DSP para servidores HPE funciona em 
conjunto com a maioria das estruturas de 
virtualização, segurança e orquestração 
de rede, oferecendo uma experiência de 
gerenciamento aprimorada que fornece 
insights em todos os aspectos dos serviços 
definidos por software implantados, 
incluindo ciclo de vida e monitoramento  
de integridade do hardware.

Por meio de seu console único de 
gerenciamento de políticas e serviços,  
o Pensando DSP para servidores 
HPE permite que os recursos sejam 
provisionados automaticamente; e serviços 
definidos por software – como ACLs, 
políticas de firewall com monitoramento de 
estado, definições de configuração de rede, 
chaves de criptografia e muito mais – são 
implantados perfeitamente em servidores 
ativos, gerenciando consistentemente  
o desempenho da rede e garantindo  
a conformidade com as políticas.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS E RECURSOS
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