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HPE STORAGE PLUG-IN
UNTUK VMWARE
Software Manajemen Perangkat
Penyimpanan

GAMBARAN UMUM
APA YANG BARU

·

Dukungan baru untuk integrasi vRealize
Orchestrator dengan HPE 3PAR StoreServ
Storage

Mengelola infrastruktur tervirtualisasi dapat menjadi suatu
tugas yang menakutkan mempertimbangkan banyaknya
jumlah data, tugas yang tidak terhitung banyaknya,
manajemen aset virtual dan fisik, serta proses simultan yang
ditangani setiap harinya. Ini dapat dibuktikan menjadi
tantangan yang luar biasa untuk mengawasi, memelihara, dan
mengelola semua mesin virtual (VM) Anda, terutama pada saat
Anda memerlukan penggunaan beberapa konsol terpisah
untuk setiap operasi. Bagaimana jika Anda dapat mengetahui
secara pasti apa yang terjadi pada lingkungan VMware® Anda?
HPE Storage Plug-Ins untuk VMware dapat memberikan
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wawasan yang Anda butuhkan untuk mengelola sumber daya
penyimpanan fisik Anda di dalam alat manajemen Vmware
native dan familier. HPE Storage Plug-Ins untuk VMware
memberikan manajemen dengan tambahan nilai, pemantauan
dan integrasi automasi untuk lingkungan VMware melalui
plug-in VMware® vCenter™ dan VMware vRealize yang
mengelola sistem HPE Storage.

FITUR
HPE 3PAR Plug-in untuk VMware vRealize Orchestrator
Memberikan dukungan untuk array HPE 3PAR StoreServ dalam VMware
vRealize Orchestrator untuk memungkinkan automasi IT seperti cloud, sehingga
bisnis dapat memberikan layanan yang lebih cepat dan lebih efisien.
Bangun alur kerja untuk mengautomasi tugas sederhana atau yang sangat rumit
untuk mendukung manajemen setiap harinya, mengurangi waktu peluncuran
layanan dan kemampuan baru, serta mengurangi kesalahan manusia saat
melakukan sejumlah besar pengoperasian.
Memungkinkan pelanggan untuk mengintegrasikan alur kerja dan gabungan ke
dalam cetak biru dalam VMware vRealize Automation. Anda dapat membangun
dan menyampaikan layanan dan sumber daya kepada pengguna akhir melalui
solusi berdasarkan katalog layanan.

HPE OneView untuk VMware vCenter
Memungkinkan administrator VMware untuk dengan cepat memperoleh
informasi yang sesuai konteks tentang server HPE dan HPE Storage dalam
lingkungan VMware vSphere® secara langsung dari dalam vCenter.
Memungkinkan administrator VMware untuk memantau dan mengelola semua
HPE Storage secara langsung dari dalam konsol manajemen VMware vCenter.
Hal ini memungkinkan administrator vSphere untuk dengan mudah mengelola
server fisik dan penyimpanan, penyimpanan data, dan mesin virtual.
Dengan memberikan kemampuan untuk melihat dengan jelas dan mengelola
hubungan secara langsung antara mesin firtual dan HPE Infrastructure,
produktivitas administrator VMware akan meningkat, begitu juga dengan
kemampuan untuk memastikan kualitas layanan.

HPE Storage Plug-in untuk vRealize Operations Manager dan Log
Insight
Memungkinkan administrator VMware untuk memvisualisasikan dan
menganalisis data dari HPE Storage langsung dalam vRealize Operations
Manager untuk dengan cepat melihat kapasitas penyimpanan, performa dan
informasi kesehatan, serta menyelesaikan masalah skenario yang menjangkau
lapisan virtual dan fisik.
Mengumpulkan dan menganalisis data performa menggunakan analisis
pembelajaran mandiri dan menghubungkan ketidaknormalan untuk membantu
menyelesaikan masalah potensial, serta dengan cepat mengidentifikasi akar
masalah untuk memastikan kualitas layanan yang konsisten dan dapat diprediksi.
Menyampaikan manajemen log real-time untuk lingkungan VMware, dengan
Pengelompokkan Cerdas berbasis machine learning, pencarian berperforma
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tinggi dan pemecahan masalah yang lebih baik di lingkungan fisik, virtual, dan
cloud.

Software HPE 3PAR Storage Replication Adapter (SRA) untuk
VMware Site Recovery Manager (SRM)
Mengintegrasikan software replikasi HPE 3PAR StoreServ dengan VMware SRM
guna memberikan fondasiuntuk solusi pemulihan bencana dan kontinuitas bisnis.
Software HPE 3PAR SRA mengorkestrasi replikasi penyimpanan yang diberikan
oleh software HPE 3PAR Remote Copy dan HPE 3PAR Virtual Copy untuk
menjamin performa tertinggi dan proteksi bencana yang paling dapat diandalkan
untuk aplikasi virtualisasi.
Memungkinkan untuk manajemen terpusat dari rencana pemulihan, pengujian
tanpa gangguan, dan pemulihan situs terautomasi, proses failback dan migrasi.

Untuk informasi teknis
tambahan, opsi dan model
tersedia, mohon kunjungi
QuickSpecs

HPE POINTNEXT SERVICES
HPE Pointnext Services menggabungkan teknologi dan keahlian untuk membantu Anda

memajukan bisnis dan mempersiapkan segalanya ke depannya.

Operational Services dari HPE Pointnext Services
HPE Pointnext Tech Care memberikan akses cepat ke pakar khusus produk, pengalaman

digital berbasis AI, dan panduan teknis umum agar dapat terus menciptakan inovasi. Kami
telah mengubah dukungan TI dari awal untuk memberikan jawaban yang lebih cepat dan
nilai yang lebih besar. Dengan terus mencari cara yang lebih baik untuk melakukan
sesuatu—bukan hanya memperbaiki kerusakan—HPE Pointnext Tech Care membantu
Anda berfokus pada upaya mencapai tujuan bisnis.
HPE Pointnext Complete Care adalah layanan lingkungan TI edge-to-cloud modular yang

menerapkan pendekatan menyeluruh untuk mengoptimalkan seluruh lingkungan TI Anda,
serta mencapai hasil TI dan tujuan bisnis yang disepakati melalui pengalaman yang
dipersonalisasi dan berpusat pada pelanggan. Semua layanan diberikan oleh tim HPE
Pointnext Expert yang ditugaskan.
HPE Integration and Performance Services membantu Anda menyesuaikan
pengalaman di setiap tahap siklus hidup produk dengan menu layanan berdasarkan
kebutuhan individu, beban kerja, dan teknologi.

·
·
·
·

Berikan saran, buat desain, dan lakukan
transformasi
Terapkan
Integrasi dan migrasi
Operasikan dan tingkatkan

·
·
·
·

Jasa Keuangan
Layanan Manajemen HPE GreenLake
Hentikan penggunaan dan bersihkan
Pelatihan TI dan pengembangan
personel

Layanan terkait lainnya
HPE Education Services menyediakan berbagai layanan lengkap untuk mendukung staf
Anda saat mereka memperluas keterampilan yang diperlukan untuk transformasi digital.
Tanyakan kepada Perwakilan Penjualan atau Mitra Saluran Resmi HPE Anda untuk
mengetahui pilihan pertanyaan tambahan dan opsi dukungan,
Penyimpanan Saat Media Rusak bersifat opsional dan dapat digunakan untuk
mempertahankan Disk atau SSD/Flash Drive yang memenuhi syarat yang diganti oleh
HPE karena kegagalan fungsi.

HPE GREENLAKE
Buat keputusan pembelian yang tepat.
Hubungi spesialis presale kami.

Temukan mitra

HPE GreenLake adalah penawaran TI sebagai layanan yang terdepan di pasar HPE yang

menghadirkan pengalaman cloud ke aplikasi dan data di mana saja – pusat data, multicloud, dan edge – dengan satu model operasi terpadu. HPE GreenLake memberikan
layanan cloud publik dan infrastruktur untuk beban kerja di tempat, yang terkelola
sepenuhnya dalam model pembayaran per penggunaan.
Jika Anda mencari lebih banyak layanan, seperti solusi pembiayaan TI, silakan jelajahi di
sini.

© Copyright 2022 Hewlett Packard Enterprise Development LP. Informasi yang tercantum di sini dapat berubah tanpa
pemberitahuan. Satu-satunya jaminan untuk produk dan layanan Hewlett Packard Enterprise ditetapkan dalam pernyataan
jaminan tertulis yang menyertai produk dan layanan tersebut. Tidak ada bagian dari dokumen ini yang dapat ditafsirkan sebagai
pernyataan jaminan tambahan. Hewlett Packard Enterprise tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian teknis
maupun editorial yang terdapat dalam dokumen ini.
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