Vertiv™ Environet™ Alert
Software de Monitoramento para Hardware de Data Center

Visão Geral
O Vertiv™ Environet™ Alert
proporciona uma solução de software
de monitoramento fácil de usar e que
ajuda a garantir alimentação e
refrigeração contínuas da sua
infraestrutura crítica. Tenha
monitoramento, alertas e tendências
com o preço certo para o seu negócio.

Benefícios
y

Aumentar sua percepção
operacional e a visibilidade de
seus ativos mais importantes

y

Monitorar seus dispositivos
através da integração otimizada
com outros sistemas gerenciais

y

Melhorar o uptime dos
servidores com a resolução
proativa de ameaças

y

Economizar tempo com
configuração, gerenciamento e
monitoramento mais fáceis

y

Identificar tendências para
planejar e otimizar as
operações em todos os locais

y

Garantir a consistência de
processos e sistemas por todos
data centers e salas
de servidores

Use o Environet Alert para
monitorar a sua infraestrutura
crítica. Comece hoje.

Softwares de monitoramento e serviços garantem operações ininterruptas, desempenho
ótimo e escalabilidade de redes, permitindo que as empresas funcionem e façam seus
negócios crescerem. Entretanto, ferramentas de nível corporativo estão geralmente fora
do alcance de negócios de pequeno e médio porte (SMBs) ou empresas industriais que
operam pequenos sites edge ou escritórios remotos. Consequentemente, essas
empresas normalmente se contentam com uma funcionalidade nos negócios mais
limitada, aumentando os riscos e os custos.
Com o Vertiv Environet Alert, as empresas industriais podem adquirir software de
monitoramento de instalações críticas acessível e fácil de usar. Essa solução proporciona
capacidades superiores de monitoramento, geração de alertas, tendências e organização
de dados para empresas em verticais como o setor de saúde, serviços financeiros, setor
governamental e outros, ajudando a proteger seu negócio e fazê-lo crescer.
O Environet Alert é projetado para alcançar os objetivos de empresas corporativas e de
SMBs como:
y Melhorar o monitoramento
da instalação
Monitoramento e alertas em tempo
real protegem a infraestrutura crítica
- como dispositivos de alimentação de
energia e refrigeração – contra
problemas de desempenho, elevação
de custos e downtime.
y Aumentar visibilidade e controle
Use Environet Alert para ganhar um
simples painel em suas operações
para melhorar o controle do seu
negócio e a eficácia de sua equipe
de TI.
gestão predial (BMS) para ter um
y Customizar dados
quadro mais completo das operações
Estabeleça suas próprias telas com
de sua rede.
nossa moderna interface de usuário
para focar nos dados que precisa, tal
y Simplificar o gerenciamento
como classes de dados ou sistemas
de dispositivos
de alimentação de energia ininterrupta
Integre os dados do Environet Alert
(UPSs), por todos os locais.
com outras ferramentas de
gerenciamento de rede para uma
y Gerenciar ameaças proativamente
gestão mais fácil.
Identifique e lide com ameaças antes
que elas danifiquem suas operações,
y Alavancar serviços integrados
aumentando seu uptime, mantendo as
Use nossas opções de pacote de
operações dos negócios e protegendo
serviços (inicialização ou turn-key)
seus clientes.
para configurar seus dispositivos.
y Garantir a alta disponibilidade
y Aumentar a flexibilidade do
Garanta a operação contínua e
seu negócio
mantenha seus acordos de níveis de
Gerencie dispositivos SNMP da Vertiv
serviço (SLAs) estando preparado
e de outros fabricantes sem custo
para fornecer alta disponibilidade.
adicional, para rodar seu negócio do
jeito que quiser ao mesmo tempo em
y Conectar todas operações
que protege seu orçamento.
Use nossa API para conectar-se ao
sistema DCIM remoto e ao sistema de

Vertiv™ Environet™ Alert

y Escalar por dispositivos e locais
O Environet™ Altert pode escalar para
milhares de dispositivos, dando
suporte ao seu negócio em expansão.

y Ganhar uma solução acessível
O Environet Alert é uma solução
econômica, facilitando aos SMBs e
corporações implementá-lo em locais
independentes, sites edge e
escritórios remotos.

y Beneficiar-se de configuração
rápida e fácil
Configure você mesmo o Environet
Alert com passos fáceis de seguir.
Gerencie sua própria movimentação e
adição de dispositivos, eliminando a
necessidade de suporte e
simplificando o gerenciamento
de dispositivos.

Especificações Técnicas
Requisito

Minímo

Recomendado

Sistema Operacional

Windows 10 (64bit)
Windows Server 2016
Windows Server 2019

Windows Server 2019

CPU

(Intel ou AMD) 4 CPU 2.0 GHz ou maior

(Intel ou AMD) ≥ 6 CPU ≥ 2.2 GHz ou maior

RAM

8 GB

≥ 16 GB

Espaço em Disco

100 GB

≥ 300 GB

Disco I/O

15 MBps velocidade de read/write

≥ 200 Mbps velocidade de leitura/escrita

Rede

10/100 MBps

≥ 1 Gps
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