Folha de dados

SOFTWARE HPE IMC
SERVICE HEALTH
MANAGER
Intelligent Management Software

VISÃO GERAL
QUAIS SÃO AS
NOVIDADES?

·
·
·

Defina os principais indicadores de
desempenho e KQIs para medir a
qualidade da rede e manter o cumprimento
dos acordos de nível de serviço.
Gerenciamento de dispositivos de vários
fornecedores.
Monitoramento em tempo real, auditoria e
alarme das instâncias de NQA.

O software HPE IMC Service Health Manager (SHM) é um
módulo opcional do Intelligent Management Center (IMC),
oferecendo monitoramento de ponta a ponta do serviço e
serviço por meio da visualização das variações de
infraestrutura ou rede no caminho de serviço. Ele aproveita os
dados derivados de outros componentes do IMC para gerar
métricas essenciais de desempenho e indicadores-chave
agregados de desempenho para gerar a métrica do indicador
principal de qualidade. Os indicadores-chave de qualidade
(KQIs) fornecem uma representação visual para os
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Relatórios periódicos e abrangentes de
medição da integridade do serviço.
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administradores de rede em seus serviços definidos e tomam
medidas proativas para manter acordos de nível de serviço.

RECURSOS
Funcionalidades
O software HPE IMC Service Health Manager (SHM) permite que o
administrador da rede colete os principais indicadores de desempenho, para
medir o desempenho da rede. Essas informações podem identificar hot spots em
tempo real e manter o desempenho ideal em todo o sistema.
Defina previamente extensos indicadores principais de qualidade (KQIs), como
qualidade de link e status de dispositivo para oferecer e aprimorar a experiência
do cliente.
Use a modelagem visual de serviços para definir os recursos relacionados a
serviços e criar políticas de avaliação, para obter uma visão holística do serviço.

Monitore o sistema em tempo real e manter o controle de qualidade
de rede (NQA)
O software HPE IMC Service Health Manager (SHM) monitora atrasos, jitter,
perda de pacote e taxa de transferência de diferentes serviços, incluindo voz,
vídeo, conectividade de rede e roteamento e encaminhamento de VPN (VRF)
para ajudar o administrador da rede a manter a qualidade da rede.
Aproveite o gerenciamento de dispositivos de vários fornecedores para
monitoramento em todos os dispositivos, sistemas operacionais, hardware e
tipos, em um único aplicativo.
Fornece alertas de auditoria em tempo real quando a configuração não
consegue coletar dados normalmente.
Monitore a integridade dos serviços com relatórios abrangentes fornecidos
diária, semanal, mensal e anualmente.

Especificações técnicas

Software HPE IMC Service Health Manager

Diferencial

O HPE IMC Service Health Manager oferece monitoramento de ponta a ponta do serviço, garantia de
serviço por meio da visualização das variações/fatores da infraestrutura ou rede que estão no trajeto para
prestar o serviço.

Plataforma requerida

Software HPE Intelligent Management Center Enterprise
Software HPE Intelligent Management Center Standard

Notas técnicas

Consulte as especificações técnicas do HPE IMC Standard ou Enterprise Platform para o ambiente de
software necessário.

Para informações técnicas
adicionais, modelos e opções
disponíveis, faça referência ao
QuickSpecs

HPE POINTNEXT SERVICES
O HPE Pointnext Services reúne tecnologia e experiência para ajudar a impulsionar seus
negócios e preparar você para o futuro.

Operational Services da HPE Pointnext Services
O HPE Pointnext Tech Care fornece acesso rápido a especialistas específicos do produto,
uma experiência digital conduzida por IA e orientação técnica geral para ajudar a
promover inovação constante. Reinventamos o suporte de TI do zero para fornecer
respostas mais rápidas e maior valor. A busca incessante do HPE Pointnext Tech Care por
melhores maneiras de fazer as coisas, em vez de apenas corrigir falhas, ajuda você a se
concentrar nos seus objetivos de negócios.
O HPE Pointnext Complete Care é um serviço modular de ambiente de TI da borda à nuvem
que oferece uma abordagem holística para otimizar todo o ambiente de TI e alcançar
resultados de TI e objetivos de negócios estabelecidos por meio de uma experiência
personalizada e focada no cliente. Todos os serviços são prestados por uma equipe
atribuída de especialistas do HPE Pointnext Services.
O HPE Integration and Performance Services ajuda você a personalizar sua experiência
em qualquer estágio do ciclo de vida do seu produto com um menu de serviços baseados
nas necessidades, cargas de trabalho e tecnologias de cada um.

·
·
·
·

Consultoria, projeto e transformação
Implantação
Integração e migração
Operação e melhoria

·
·
·
·

Serviços financeiros
Serviços de gerenciamento greenlake
Retirada de operação e exclusão de
dados
Treinamento de TI e desenvolvimento
pessoal

Outros serviços relacionados
Os HPE Education Services oferecem uma vasta gama de serviços para oferecer suporte à
ampliação da qualificação da sua equipe com as habilidades necessárias para a
transformação digital. Fale com seu representante de vendas HPE ou parceiro de canal
autorizado para tirar dúvidas e ver opções de suporte.
A retenção de mídia com defeito é opcional e permite que você retenha o disco ou
SSD/Flash Drives substituídos pela HPE devido a defeitos.

HPE GREENLAKE
Tome a decisão de compra certa.
Entre em contato com nossos especialistas
em pré-venda.

Encontre um parceiro

O HPE GreenLake é a oferta de TI como serviço líder da HPE, que traz a experiência da
nuvem para aplicativos e dados em qualquer lugar — data centers, multinuvens e bordas
— com um modelo operacional unificado. O HPE GreenLake entrega serviços de nuvem
pública e infraestrutura como serviço para cargas de trabalho no local, totalmente
gerenciadas, em um modelo de pagamento conforme o uso.
Se você estiver procurando outros serviços, como soluções de financiamento de TI,
explore-os aqui..
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