
SmartCLOUD™ Compute PA võimaldab klientidel oma pilvandmetöötluse jõudlust hallata ja seirata.

SmartCLOUD™ Compute PA (Performance Agent) pakub veebiportaale pilvandmetöötluslahenduste 
jõudluse haldamiseks ja seiramiseks. Koos SmartCLOUD™ Compute'iga koondab see olemasolevate 
andmekeskuste virtuaaltaristuressursid ning teeb neist kataloogipõhise teenuse. Seire- ja aruandlusfunktsioonid 
annavad ressursikasutusest hea pildi virtuaalmasina (VM) tasemeni välja.

SmartCLOUD™ Compute PA koosneb kahest portaalist: (1) Management Portal, mis võimaldab 
ettevõtetel ressursse vastavalt vajadusele jaotada. (2) Reporting Portal, mis pakub ettevõtetele reaalajas 
teavet teenuste kasutamise määrast, hõlbustamaks ressursside lühi- ja pikaajalist plaanimist.

EELISED

Esmaklassiline ressursihaldus ja jõudlus

Compute PA Jõudlus

AGIILSUS

NÄHTAVUS

JUHITAVUS

PORTABILITY

Suurendab ettevõtte agiilsust, võimaldades juurutada valmis- 
või eriteenuseid kasutajasõbralikus iseteenindusportaalis mõne 
klõpsuga

Varasemaid ressursikasutuse andmeid on lihtne leida ning iga 
virtuaalmasina kasutatavust saab reaalajas seirata – see teave 
on ressursside haldamisel ja projektide plaanimisel asendamatu

Turbeseaded ja õigused on määratavad erinevate 
asurite rühmade kaupa

Paremini ühilduv virtuaalsete andmetöötlus- 
ressursside haldus ja turvamine, mistõttu 
rakendused on pilvede vahel täielikult porditavad
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IKT-partner, kellele võib loota



Põhiomadused, 
SmartCLOUD™ Compute PA

Reeglipõhine keskkond erinevatele asuritele
Hõlbustamaks taristuressursside jagamist ettevõttes ning 

võimaldamaks teatud kasutajatel endale eraldatavaid ressursse ise 

hallata, võivad administraatorid luua eraldi kasutajarühmad 

tütarettevõtetele, filiaalidele ja äriüksustele. Kasutajad pääsevad 

haldusportaalile juurde kahe sõltumatu teguriga kaheetapilise 

autentimise teel.

Ressursikasutuse seire
SmartCLOUD™ Compute PA on hõlpsasti kasutatav seireks ja 

aruandluseks mõeldud veebiportaal, mis aitab ettevõtetel tutvuda 

oma üldressursikasutusega (arvutusvõimsus/mälu/salvestusruum) 

eri ajavahemikel (päevade/nädalate/kuude/aastate kaupa). 

Ettevõtted saavad seires süveneda virtuaalmasina tasandini, mis 

on kasulik näiteks serverite jõudlusega tutvumiseks.

Taristuteenuste kataloog
IT-halduse, näiteks veaotsingu, paikamise ja muudatuste 
haldamise lihtsustamiseks võivad ettevõtted juurutada ja 
tarbida keskkataloogidest valmisseadistatud taristuressursse. 
Varem pidid IT-töötajad veaotsinguks serveriruumi minema 
ning seal füüsilisi seadmeid kontrollima ja testima.  
SmartCLOUD™ Compute PA pakub IT-tiimile kiiresti kogu pilti, 
et probleem leitaks kiiremini ja IT-töötajad saaksid tagasi teiste 
ülesannete juurde pöörduda.

Lähtuge vajadustest, mitte võimalustest
SmartCLOUD™ Compute PA koondab ühendatud taristu- 
ressursid, sh arvutusvõimsuse, mälumahu, salvestusruumi, 
võrguühendused ja pordid, võimaldamaks IT-organisatsioonidel 
pakkuda kõigile sisekasutajatele just nii palju ressursse, kui neil 
reaalajas vaja läheb.
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