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HPE INFOSIGHT
Soluções Storage Cloud SaaS

VISÃO GERAL
O HPE InfoSight elimina a perda de tempo e as dores de
cabeça transformando o modo de gerenciar e dar suporte ao
armazenamento. Por meio de análise preditiva baseada na
nuvem e aprendizado de máquina, o InfoSight prevê e resolve
86% dos problemas antes de seu negócio ser impactado e
garante 99,9999% de disponibilidade. [1] E, como ele analisa e
correlaciona milhões de sensores a cada segundo, todos os
clientes se beneficiam conforme seus sistemas ficam mais
inteligentes e confiáveis. O InfoSight zela pela sua
infraestrutura 24 horas por dia, 7 dias por semana, e você não
tem mais que perder seus dias, noites e finais de semana
lidando com problemas de armazenamento.

Folha de dados

Page 2

RECURSOS
Prevê e evita problemas
Solução proativa: O HPE InfoSight automaticamente prevê e resolve 86% de
problemas antes mesmo de você saber que há um problema. [1]
Soluciona problemas além do armazenamento: Coletando e correlacionando
dados em toda a pilha de infraestrutura, o HPE InfoSight descobre a causa raiz
dos problemas, de armazenamento até VMs. Na verdade, 54% dos problemas
que ele resolve estão fora do armazenamento. [2]
Evita problemas conhecidos: Se um problema for detectado em um sistema, o
HPE InfoSight aprende a prevê-lo e evita que outros sistemas na base instalada
passem pelo mesmo problema.

Visibilidade e aprendizado globais
Enxerga o que os outros não conseguem: O HPE InfoSight enxerga do passado
até o futuro e em toda a sua infraestrutura, fornecendo insights profundos sobre
integridade e desempenho de armazenamento a VMs.
Simplifica o planejamento: O HPE InfoSight tira o trabalho de adivinhação do
planejamento. Ele prevê com precisão as necessidades de capacidade,
desempenho e largura de banda. Ele também permite que você explore vários
cenários usando modelos derivados por meio de aprendizado de base instalada.
O armazenamento fica mais inteligente: Todos os sistemas ficam melhores e
mais confiáveis aprendendo com os insights coletivos e experiências da base
instalada.

Suporte que você realmente gosta
O HPE InfoSight tem resolução proativa, o que significa que não há a
necessidade de suporte de nível 1 ou 2. No raro caso em que um suporte for
necessário, fale diretamente com um especialista nível 3, que rapidamente
solucionará o problema. Sem mais escalonamentos complicados – simplesmente
o suporte que você sempre quis.
Rápida causa raiz: Os engenheiros de suporte do HPE Nimble possuem profunda
experiência em armazenamento, servidores, SOs, hipervisores e aplicativos. E,
como o HPE InfoSight já tem todas as informações sobre o problema e seu
ambiente, a causa raiz até para os problemas mais complexos é rapidamente
identificada.
Nós ligamos para você: Se o HPE InfoSight detectar algo que não pode ser
resolvido automaticamente, nossos engenheiros investigarão proativamente e
entrarão em contato com você com recomendações prescritivas – mesmo se o
problema estiver fora do armazenamento. Nunca se preocupe com para quem
ligar porque nós ligamos para você.

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.

Chamada para disponibilidade

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..
[1] Fonte: Com base em dados de cliente reais coletados pela organização de suporte do HPE Nimble Storage. Consulte
também hpe.com/h20195/v2/Getdocument.aspx?docname=a00018503ENW
[2] Fonte: HPE consegue garantia de 6 noves, HPE Nimble Storage, setembro de 2017.
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