Soluções de gerenciamento e
monitoramento de bancos de dados
Monitoramento consistente de bancos de dados entre
ambientes heterogêneos

Simplificar o monitoramento e
gerenciamento de performance de
bancos de dados é muito mais fácil
quando você tem uma visibilidade
consistente em seus ambientes de
bancos de dados entre plataformas. Com
o software de monitoramento de bancos
de dados Foglight™, é fácil consolidar e
padronizar a performance dos bancos de
dados entre várias plataformas, incluindo
Oracle, SQL Server, DB2 e Sybase.
Com o Foglight, você obterá níveis de
serviço consistentes para ambientes de
bancos de dados em várias plataformas.
Alcançar tais resultados usando
ferramentas nativas de outras plataformas
é quase impossível. Além de melhorar
significativamente os níveis de serviço,
o Foglight também reduz os custos ao
maximizar os recursos de TI e minimizar as
despesas para o treinamento.

Soluções repletas de recursos que
superam suas expectativas
O gerenciamento e monitoramento
da performance de bancos de dados
evoluíram rapidamente, e nossas
soluções continuam evoluindo com
eles. Nossos produtos inovadores
oferecem uma infinidade de pontos
de integração incorporados. Nossos
principais produtos de gerenciamento
de performance de bancos de dados
– Foglight™ for Databases e Foglight™
Performance Analysis – oferecem
um conjunto de recursos extenso e
impressionante, independente ou em
conjunto, como parte de uma solução
completa de monitoramento, diagnóstico,
análise e otimização Seja qual for a
demanda de infraestrutura e negócios,
nossas soluções farão com que você a
atenda facilmente.

Qual é o produto certo para você?

“Com o Performance
Analysis, nós ganhamos
uma nova vantagem
em nosso aplicativo
corporativo—[ele] mostra
pequenos erros que podem
se transformar em gargalos.”

Nós fornecemos ferramentas líderes do
setor que transformam dados brutos
em informações úteis e otimizam sua
infraestrutura de bancos de dados.
Além disso, oferecemos recursos de
gerenciamento de conta, consultoria,
arquitetura e executivos incomparáveis,
que trabalham juntos para garantir que
nossas soluções atendam aos requisitos
de TI e empresariais da sua organização.

J ürgen Becker
Desenvolvedor de aplicativos,
Adecco

Se você precisa monitorar recursos do
banco de dados ou analisar a carga de
trabalho de transações, nossas soluções
revolucionárias podem ajudá-lo. Confira
nossos produtos de monitoramento de
bancos de dados em várias plataformas
para encontrar a solução certa para você.

Benefícios:

Foglight for Databases: monitora
recursos do banco de dados

•

O Foglight garante que os componentes
do seu banco de dados estejam operando
dentro de seus limites de capacidade de
recursos. Quando eles são ultrapassados,
a solução emite alertas que identificam
onde está o problema e como resolvê-lo.

•

•

•

•

Uma visão global – Obtenha
monitoramento consistente entre
plataformas DBMS – Oracle, SQL Server,
DB2 e Sybase. Fluxos de trabalho
incorporados reduzem os custos de
gerenciamento de várias ferramentas e
aprimoram a triagem entre as equipes.
Visibilidade integrada e profunda –
Monitore todos os aspectos do banco de
dados, incluindo os estados de espera,
SQL, carga de trabalho, configuração e E/S.
Alerta de linha de base adaptativo –
Controle o comportamento do banco de
dados e identifique atividades anormais
com o IntelliProfile®, um algoritmo de linha
de base sofisticado.

•

•

•

Experimente uma cobertura
consistente em diversas plataformas,
incluindo Oracle, SQL Server, DB2 e
Sybase
Aprimore a triagem entre as equipes
com uma visão global
Veja as perspectivas de
monitoramento de transações e
recursos para obter um quadro mais
completo
Reduza os custos em licenciamento
e treinamento com uma solução de
monitoramento completa de um único
fornecedor
Estenda os recursos de
monitoramento de bancos de dados
de acordo com as suas necessidades,
incluindo o monitoramento de
aplicativos, redes, virtualização e
usuários finais

“O Foglight nos dá
uma visibilidade
incomparável em
nosso aplicativo,
a visibilidade
necessária para
encontrar a causa
de cada problema
de performance
ocorrido. O que
eu mais gosto no
Foglight é que ele não
introduz sobrecargas
significativas, o que
poderia afetar os
resultados dos testes
de performance.”
Stephen Feldman
Diretor Sênior da arquitetura e
engenharia de performance,
Blackboard

A página inicial global do Foglight permite o monitoramento de todas as plataformas do
banco de dados, status de recursos e alarmes para proporcionar solução de problemas
de performance imediata.

Foglight Performance Analysis:
analisa a carga de trabalho
de transação
O Foglight Performance Analysis mede
e analisa as transações que conectam
os usuários a recursos para um melhor
gerenciamento dos níveis de serviço do
banco de dados.
•

•

•

Análise de tendências históricas – Compare
a performance de períodos anteriores ou
da linha de base. Examine as tendências de
ciclos longos e identifique as condições que
prejudicam a performance para evitar gargalos.
Consultorias sensíveis ao contexto – Analise
os dados da carga de trabalho e a produção
de relatórios personalizados. Maximize
a performance com análises e business
intelligence incorporados.
Controle de alterações automatizado –
Identifique e envie notificações de alterações
aos ambientes de servidor, instância, bancos

de dados, esquema e degradações de SQL
dos aplicativos.

Sobre a Quest
A Quest ajuda os clientes a reduzir as tarefas
administrativas enfadonhas para que eles
possam se dedicar à inovação necessária
para ampliar os negócios. As soluções
Quest® são escaláveis, acessíveis e simples
de usar, proporcionando eficiência e
produtividade sem comparação. Juntamente
com o convite da Quest à comunidade
global para fazer parte de sua inovação,
assim como nosso firme compromisso em
garantir a satisfação dos clientes, a Quest
continuará a acelerar o fornecimento
das soluções mais abrangentes para
gerenciamento de cloud do Azure, SaaS,
segurança, mobilidade da força de
trabalho e insights conduzidos por dados.

Foglight Performance Investigator fornece diagnósticos em profundidade e perfis inteligentes.
Quest
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