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SCVMM’de 3PAR ince kaynak kullanılan
tekilleştirilmiş birimleri oluşturun ve
görüntüleyin
SCVMM’de 3PAR sıkıştırılmış birimleri
oluşturun ve görüntüleyin
VM’leri oluştururken 3PAR birimlerinde
Tekilleştirme ve Sıkıştırmayı mümkün kılan,
SCVMM’deki iş akışı iyileştirmeleri

Microsoft System Center için HPE Storage Integrations; System
Center Operations Manager (SCOM) kullanan HPE Storage
ürünleri için izleme ve System Center Virtual Machine
Manager’dan (SCVMM) Hyper-V tabanlı sanal makinelerle
seçilmiş HPE Storage ürünleri için depolama kaynak sağlama
ve yönetim imkanı sunar.
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ÖZELLIKLER
Microsoft System Center İçinde HPE Storage’ın Basit İzlenmesi ve
Yönetimi
Fiziksel, mantıksal, sanal ve yerel depolama altyapısının durum izlemesi.
HPE Storage sistemleri için önceden tanımlanmış kurallarla etkinlik ve uyarı
izleme.
Hyper Converged sistemindeki tüm depolama düğümlerinin kapsamlı durum
izlemesini destekler.
Hyper-V ana bilgisayarları, sanal makineler, depolama havuzları ve depolama
birimleri arasındaki ilişkilerin izlenmesi.
System Center ile entegre edildiğinde HPE OneView üzerinden depolama
kaynaklarının birleştirilmiş izlemesi.

HPE Storage ile Otomatikleştirilmiş Sanal Makine Kaynak
Sağlaması ve Dağıtımı
Hyper-V ana bilgisayarlarında ve seçilmiş HPE Storage olan kümelerde birden
fazla sanal makinenin sihirbaz tabanlı dağıtımı.
Büyüme kapasitesini kolayca yönetmek için esnek depolama genişletmesi.
HPE StoreVirtual Virtual Storage Appliances (VSA) Dağıtımı.

Microsoft System Center için HPE Storage Management
Bileşenlerinin Kolay Kurulumu
Bir indirme paketi, System Center Operation Manager için HPE depolama
yönetimi paketlerini ve seçilmiş HPE depolamayı System Center Virtual Machine
Manager ile kullanmak için ek bileşenleri içerir.
Operations Manager ve Virtual Machine Manager için HPE Storage ve HPE
OneView entegrasyon kitlerinin sihirbaz tabanlı kurulumu.
HPE Storage Management paketleri PowerShell kullanılarak kurulabilir,
yapılandırılabilir ve yükseltilebilir.

Ek teknik bilgiler, mevcut
modeller ve seçenekler için
lütfen Kısa Özellikler kısmına

HPE POINTNEXT SERVICES
HPE Pointnext Services, işlerinizi ileriye taşımanıza ve geleceğe hazırlanmanıza yardımcı

olmak için teknoloji ve uzmanlığı bir araya getiriyoruz.

HPE Pointnext Services'tan Operasyon Hizmetleri

bakın

HPE Pointnext Tech Care, istikrarlı inovasyonu sürdürmeye yardımcı olmak için ürüne özel

uzmanlara, yapay zeka yönlendirmeli dijital deneyime ve genel teknik rehberliğe hızla
erişmenizi sağlar. Daha hızlı yanıtlar vermek ve daha fazla değer sunmak için BT desteğini
en baştan yeniden tasarladık. HPE Pointnext Tech Care, sadece bozulan şeyleri onarmanın
aksine işleri yapmanın daha iyi yollarını sürekli araştırarak iş hedeflerinize ulaşmaya
odaklanmanıza yardımcı olur.
HPE Pointnext Complete Care, tüm BT ortamınızın optimizasyonuna bütünsel bir yaklaşım

getiren, modüler bir uçtan buluta BT ortamı hizmetidir ve kişiselleştirilmiş ve müşteri odaklı
bir deneyim sayesinde üzerinde anlaşılan BT sonuçları ve iş hedeflerine ulaşılmasını sağlar.
Bunların tümü, HPE Pointnext Services uzmanlarından oluşan özel bir ekip tarafından
sağlanır.
HPE Integration and Performance Services, münferit ihtiyaçlar, iş yükleri ve
teknolojilere dayanan bir hizmet menüsüyle ürün yaşam döngünüzün herhangi bir
aşamasında deneyiminizi özelleştirmenize yardımcı olur.
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Tavsiye, tasarım ve dönüştürme
Dağıtım
Entegrasyon ve taşıma
Çalıştırma ve iyileştirme
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Finans Hizmetleri
GreenLake Management Services
Kullanımdan kaldırma ve silme
BT Eğitimi ve kişisel geliştirme

İlgili diğer hizmetler
HPE Education Services çalışanlarınıza dijital bir dönüşüm için gereken becerilerini
genişletirken destek olacak kapsamlı bir dizi hizmet sunar. Diğer sorularınız ve destek
seçenekleriniz için HPE Satış Temsilcinize veya Yetkili Kanal İş Ortağınıza danışın.
Arızalı Ortamı Alıkoyma isteğe bağlıdır ve arıza nedeniyle HPE tarafından değiştirilen
Disk Sürücüler ve uygun SSD/Flash Sürücüleri korumanızı sağlar.

HPE GREENLAKE
HPE GreenLake, tek bir birleşik işletim modeliyle bulut deneyimini uygulamalara ve verilere -

Doğru satın alma kararını verin.
Satış öncesi uzmanlarımızla iletişime geçin.

veri merkezleri, çoklu bulutlar ve uçlar- her yerde ulaştıran, HPE'nin pazar lideri Hizmet
Olarak BT teklifidir. HPE GreenLake, kurum içi iş yükleri için genel bulut hizmetleri ve
altyapı sağlar ve kullanım başına ödeme modeliyle tamamen yönetilebilirdir.
BT finansman çözümleri gibi daha fazla hizmet arıyorsanız lütfen buradan keşfedin.
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