Foglight Evolve
®

™

Controle seu ambiente, desbloqueie recursos ocultos e simplifique a migração
da nuvem

O gerenciamento da infraestrutura de TI
está mais complexo do que nunca, com
uma mistura de tecnologia em expansão,
requisitos de recursos crescendo
exponencialmente e expectativas sobre
o tempo de atividade quase impraticáveis
de usuários e partes interessadas nos
negócios. Mas e se você pudesse ver
tudo o que há em seu ambiente em
apenas um local, prever requisitos futuros
com mais precisão e saber o custo das
migrações de nuvem antes de migrar?
Imagine ser capaz de ver tudo em seu
ambiente de nuvem híbrida em apenas
um local, reduzindo o tempo gasto
na administração de seu ambiente e
reduzindo o risco de não ver problemas
potenciais. Ou imagine ser capaz de
prever os requisitos futuros com mais
precisão, possibilitando aumento de
desempenho do sistema agora sem
custo adicional, além de reduzir o
custo de atualizações futuras. Ou até

mesmo imagine saber quanto custará
a execução dos dados e das cargas de
trabalho antes de migrar, permitindo uma
melhor tomada de decisões sobre onde
os aplicativos e os dados devem residir.
Com o Foglight® Evolve, não é
preciso imaginar.
O Foglight Evolve está disponível em
três licenças diferentes que podem
trabalhar juntas ou individualmente,
dependendo das suas necessidades
específicas: Foglight® Evolve Monitoring,
Foglight® Evolve Operate e Foglight®
Evolve Cloud. Dependendo da licença
usada, você poderá utilizar uma
abordagem holística e proativa para
o gerenciamento de nuvem híbrida,
permitindo simplificar a complexidade
de seu data center, reduzir os custos de
infraestrutura, maximizar o desempenho
do sistema e/ou prever custos futuros
com maior precisão.

Foglight® Evolve

BENEFÍCIOS:
• Reduza o tempo gasto monitorando
seu ambiente e aumente o tempo
gasto em projetos de valor mais alto
• Otimize o desempenho dos sistemas
de TI imediatamente – antes de
gastar um centavo
• Invista seu orçamento de forma mais
inteligente e evite surpresas nas
contas Azure e AWS
• Evite tempo de inatividade do
sistema e problemas de desempenho
e ofereça um melhor serviço às
partes interessadas
• Planeje de modo mais efetivo e
invista seu orçamento de TI de
maneira mais eficaz

Operação

Otimize o desempenho
dos sistemas de TI
imediatamente

O Foglight® Evolve
utiliza uma abordagem
holística e proativa para
o gerenciamento de
nuvem híbrida para que
você possa simplificar a
complexidade de seu data
center, reduzir os custos,
maximizar o desempenho
e/ou prever custos futuros
com maior precisão.

Nuvem

Simplifique o
gerenciamento e a
migração da nuvem

Monitor
Visualize todos os
recursos de TI de um
só local

O Foglight Evolve oferece análise histórica e em tempo real, o que oferece as métricas
de monitoramento necessárias para tomar decisões otimizadas no que se refere ao
gerenciamento de nuvem híbrida.

• Remova o stress e o tempo adicional
de migrações de nuvem para que
você possa migrar de forma rápida e
fácil com confiança
• Diminua o tempo gasto com
diagnósticos e resolva falhas,
obtendo menos tempo de inatividade
• Planeje expansões e atualizações
futuras com mais confiança sem
tempo de inatividade ou problemas
de desempenho inesperados
• Obtenha o melhor desempenho pelo
melhor preço com seu fornecedor
de nuvem

REQUISITOS DO SISTEMA
HARDWARE
Foglight Management Server
4 vCPUs
10 GB de memória
120 GB de
armazenamento em disco
SUPORTE À PLATAFORMA
VMware: VirtualCenter
(VCMS) 2.5.x, vCenter Server
e vSphere até a versão 6.x,
vCloud 5.5 e View 5.0 e
superior, VMware Cloud on
AWS

FOGLIGHT® EVOLVE MONITOR
Há muito para ser gerenciado quando
você é responsável pelo desempenho,
disponibilidade e manutenção de seus
sistemas de TI. Mas, com a licença
do Foglight® Evolve Monitor, você
será capaz de:
• Ver todos seus recursos de TI em todo seu
data center de um só local, reduzindo o
tempo gasto com monitoramento de seu
ambiente para que você possa usá-lo em
projetos de valor mais alto.
• Identificar proativamente falhas potenciais,
tendências e riscos antes que eles
aconteçam, minimizando o tempo de
inatividade do sistema e os problemas
de desempenho.
• Monitorar a infraestrutura física e virtual, o
armazenamento e os aplicativos críticos da
infraestrutura de apenas uma ferramenta,
reduzindo o tempo de diagnóstico e
resolvendo falhas.

FOGLIGHT® EVOLVE OPERATE
Enquanto seu ambiente de TI está
sendo expandido e a demanda continua
aumentando, está cada vez mais difícil
alocar a mistura certa de equipe,
tecnologia e orçamento para lidar com
tudo. Com a licença do Foglight® Evolve
Operate, você será capaz de:
• Identificar e recuperar automaticamente
recursos subutilizados como computação,
armazenamento e licenças para que
possa otimizar o desempenho de seus
sistemas de TI imediatamente antes de
gastos adicionais.
• Saber exatamente quantos recursos
serão necessários no futuro com base nas
tendências e pontos de dados reais para
poder investir seu orçamento de TI de
modo mais eficiente.
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• Saber o impacto das alterações futuras
na infraestrutura antes de elas serem
feitas para poder planejar expansões e
atualizações futuras com mais confiança e
evitar o risco de tempo de inatividade ou
problemas de desempenho inesperados.

FOGLIGHT® EVOLVE CLOUD
Seguir uma ordem "apenas de nuvem"
ou de "nuvem primeiro" é desafiador
e normalmente exige que você faça
pesquisas independentes em muitos
recursos para simplesmente entender
quais cargas de trabalho migrar. Com a
licença do Foglight® Evolve Cloud, você
será capaz de:
• Saber o custo exato da execução de
sistemas específicos na nuvem antes de
migrar para alocar seu orçamento de modo
mais sensato e evitar surpresas em suas
faturas do Azure e da AWS.
• Otimizar facilmente as cargas de trabalho
locais antes da migração e migrá-las para
a nuvem com apenas alguns cliques do
mouse, obtendo migração rápida, fácil e
com confiança.
• Otimizar o desempenho da nuvem e ajustar
as alocações de recursos para obter o
melhor desempenho com o melhor preço
do seu fornecedor de nuvem.

SOBRE A QUEST
A Quest fornece soluções de software
para o mundo de TI corporativa em
rápida transformação. Ajudamos a
simplificar os desafios causados por
explosão de dados, expansão da nuvem,
data centers híbridos, ameaças contra
a segurança e exigências reguladoras.
O nosso portfólio inclui soluções para
gerenciamento de banco de dados,
proteção de dados, gerenciamento de
endpoint unificado, gerenciamento de
identidades e acessos e gerenciamento
em plataforma Microsoft.
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