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Assista à demonstração interativa

Entre em contato conosco para saber como a Dell Technologies 
pode ajudar a impulsionar a inovação e a agilidade nos negócios. 

SOFTWARE DO SISTEMA DE HCI DO DELL EMC VXRAIL

PROJETADO PARA VMWARE, COM A VMWARE PARA APRIMORAR O VMWARE

Transforme a infraestrutura no local e trabalhe 
com a mesma agilidade e flexibilidade da nuvem pública.

O software do sistema de HCI do VxRail consiste em vários elementos de software integrados que ampliam os recursos nativos da VMware. 
O software proporciona uma experiência operacional, contínua e automatizada, mantendo sua infraestrutura em um estado validado 

continuamente para garantir que as cargas de trabalho estejam em constante execução.   

TESTAR
25.000 

horas de teste 
por versão

OTIMIZAR
Inteligência full- 

stack para chegar  
ao próximo  

estado validado

ANALISAR
Percepções de  

coleta, upgrades 
personalizados

SEQUENCIAR
Predetermina 

a ordem ideal dos 
componentes

MANTER
Ponto único 
de suporte 

o tempo todo Como garantimos 
um estado 
validado 

continuamente

Eleve a produtividade de TI 
a novos patamares

O LCM do VxRail possibilita escolher pacotes de versões pré-testados e validados para cada cluster. 
Isso facilita a execução de upgrades não disruptivos com um só clique para toda a pilha de software  

e hardware, garantindo que os clusters tenham estados validados continuamente. 

Verificações de integridade regulares ajudar a fazer upgrades rápidos dos clusters, assegurando  
que eles estejam sempre prontos para atualizações e patches de segurança não agendados.  

Além disso, você pode ignorar versões e patches, independentemente 
da geração de hardware ou dos tipos de nó no cluster.

Rápida, confiável, eficiente 
alternativa para fazer upgrade, atualizar e aplicar patches 

à infraestrutura de HCI da VMware.

Elimine o infinito processo manual de upgrade. 
Seja para executar um upgrade significativo ou aplicar um rápido patch de segurança, 

basta escolher o estado validado continuamente de cada cluster 
para que o VxRail o leve automaticamente até lá.  

Testes extensivos, 
automatizados  
e reproduzíveis  

e otimização dos 
upgrades dos 

componentes de 
firmware e software.

Atualizações contínuas para 
testar a automação e os 

processos de cada versão 
e patch, inclusive versões 
síncronas com a VMware.

Patches e atualizações full-
stack rápidos e automatizados 

com um só clique.

Recursos dinâmicos de LCM, 
verificações de integridade, 

programação, preparo de nós 
e gerenciamento da nuvem.

Ponto único de suporte 24x7 
durante todo o processo  

de atualização.

Determine automaticamente 
os estados de todos os 
clusters e recomende 

os upgrades ideias dos 
componentes. 

Adicione perfeitamente nós de 
última geração ou de tipos variados 
a um cluster e desative nós antigos 

sem nenhuma disrupção na 
execução das cargas de trabalho.

A matriz de compatibilidade 
eletrônica oferece validação 

de todos os possíveis caminhos 
de upgrade para chegar ao estado 

final desejado.

Automatiza a documentação de 
todas as atividades de upgrade 

para fins de conformidade — sem 
precisar depender da manutenção 

de registros manuais.

O gerenciamento de clusters 
global e ativo disponibiliza 

automaticamente componentes  
de upgrade otimizados. 

Experiência de upgrade 
única e automatizada 

com software  
e hardware atualizados 

como um sistema 
totalmente integrado.

Garante o sequenciamento 
adequado de cada 

componente para otimizar  
a experiência de upgrade.

Ignore com tranquilidade 
múltiplas versões e patches 

para chegar à versão 
recomendada.

Upgrade fácil de clusters de 
nós mistos e heterogêneos.

Continuamente

Validados

Estados

Mais  
de 100  
profissionais  
dedicados  
aos testes

Mais de 
US$ 60 
milhões  

em investimentos em 
laboratórios do VxRail

O VxRail Labs testa, otimiza, analisa e sequencia continuamente 
todos os componentes de hardware e software em um único upgrade — 

na pilha completa — para reduzir os riscos e minimizar os tempos de upgrade. 

Upgrades com um só clique conferem simplicidade à sua experiência, 
oferecendo liberdade operacional na manutenção da infraestrutura.  

Aproveite nossos laboratórios

Menos 
interrupções 

não planejadas

Redução 
de custos 

operacionais

Diminuição do 
tempo de 

inatividade

Gerenciamento do ciclo de vida do 
VxRail
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