
VISÃO GERAL 

O crescimento explosivo dos dados e os backups indiscriminados podem desgastar 

os recursos de TI sobrecarregados, sem métricas e visibilidade sobre consumo, em 

ambientes de TI complexos. Além disso, os incontáveis requisitos de conformidade 

e capacidade forçam as organizações de TI a lutar constantemente contra os 

seguintes desafios: 

• Nós temos uma visualização consolidada da nossa infraestrutura on-premises 

e na nuvem? 

• Qual é nossa capacidade de armazenamento? 

• Quem a consome? Em que ritmo? 

• Como podemos evitar o provisionamento excessivo de armazenamento e ter de adquirir mais espaço, cedo demais? 

• Os backups foram concluídos adequadamente? Eles atendem aos requisitos de conformidade? 

• Essa workload deve ser movida para a nuvem? 

• De quais recursos vamos realmente precisar para mover certas workloads para a nuvem? Quais são os riscos? 

• Como fazemos cobrança retroativa/showback com relatórios de utilização de recursos de TI por departamento? 

• Quais workloads de TI são boas candidatas para migração para a nuvem? 

O APTARE™ IT Analytics oferece análises de TI amplas e incomparáveis, que proporcionam percepções acionáveis por meio de um painel 

unificado para quatro casos de uso principais: otimização de proteção de dados, otimização do armazenamento, cobrança retroativa 

abrangente e nuvem híbrida. 

Com o APTARE IT Analytics, você pode: 

• Otimizar o armazenamento e os custos. 

• Minimizar riscos para atender aos contratos de nível de serviço (SLAs). 

• Simplificar a conformidade dos backups e obter visibilidade sobre o desempenho e a integridade deles. 

APTARE IT Analytics
Análise de TI unificada para 
ambientes de nuvem híbrida.

O APTARE IT Analytics é a 
única plataforma extensível que 
oferece percepções unificadas 
para backups, armazenamento 
e infraestrutura virtual em um 
ambiente de TI heterogêneo, 
incluindo ambientes on-premises 
e de nuvens híbridas.



OTIMIZE ARMAZENAMENTO E CUSTOS 

O APTARE permite a geração e exportação de relatórios no nível 

dos itens para os dados protegidos pelo Veritas NetBackup™ 

usando nossa nova interface centralizada, baseada em SSH/

WMI. A visibilidade dos metadados no nível dos itens permite que 

as empresas tomem decisões sobre quais dados devem manter e 

como eles devem ser protegidos, incluindo dados antigos e tipos de 

arquivos. 

Redimensione sua infraestrutura, otimize a infraestrutura de nuvem 

existente e consolide o faturamento da infraestrutura de nuvem 

para a sua mudança para a nuvem. (Veja a Figura 1.)

O console oferece: 

• Planejamento preciso de capacidade para necessidades futuras. 

• Gerenciamento de capacidade efetiva dos recursos atuais de armazenamento, sejam eles no local ou na nuvem. 

• “Botões fáceis” que oferecem informações essenciais sobre em que os recursos são efetivamente usados e em que são mal 

utilizados. 

MINIMIZE RISCOS PARA ATENDER A SLAS 

Para evitar interrupções não planejadas, é preciso 

acompanhar e calcular as tendências de todos os dados, 

com a habilidade de visualizar as tendências de consumo 

com o passar do tempo. O APTARE protege os dados por 

meio de procedimentos preventivos. Ao abordar o risco 

de infraestrutura para operações de backup, recuperação 

e armazenamento, o APTARE evita a inatividade 

de aplicativos críticos e a potencial perda de dados 

essenciais. Ele fornece análises de dados e de negócios, 

gerenciando a conformidade de backup e o desempenho de 

armazenamento. (Veja a Figura 2.) 

Os painéis de avaliação de risco e relatórios incluem: 

• Análise de minimização de risco – exibe um gráfico 

interativo de categorias de risco, identificando 

oportunidades de minimização de risco. 

• Tendências de minimização de risco – exibe as tendências de minimização de risco com o passar do tempo, permitindo que os 

administradores descubram áreas propensas a riscos e avaliem áreas da empresa que possam estar em risco de falha. Os usuários 

podem configurar regras para isolar condições específicas que sejam relevantes ao seu ambiente. 

• Painéis e alertas – inclui painéis prontos para avaliação de risco e ransomware, além de alertas. 

Figura 1. O console de armazenamento do APTARE IT Analytics 
ajuda as organizações a reduzir a complexidade, gerenciar o 
armazenamento de forma proativa e otimizar o desempenho.

Figura 2. O painel de minimização de riscos do APTARE IT Analytics 
rastreia dados de ponta a ponta conforme fluem pelo data center, 

identificando eventos que possam afetar os SLAs.



SIMPLIFIQUE A CONFORMIDADE DOS BACKUPS E 

OBTENHA VISIBILIDADE SOBRE O DESEMPENHO E A 

INTEGRIDADE DELES 

Para cumprir SLAs corporativos e de conformidade de 

backup, é preciso obter percepções precisas e acionáveis, 

a fim de simplificar o processo de auditoria e garantir a 

capacidade de recuperação do sistema. O APTARE IT 

Analytics oferece percepções que reduzem a complexidade 

da proteção de dados e minimizam os conflitos de políticas 

e os erros humanos. Ele coleta automaticamente eventos 

de backup e de proteção de dados, permitindo o acesso a 

auditores internos ou externos, sempre que necessário ou 

sob demanda. (Veja a Figura 3.) 

Visualize instantaneamente backups concluídos, parciais ou falhos e obtenha as percepções necessárias para resolver riscos de 

backup como: 

• Descoberta de dados desprotegidos – reduza a exposição de dados desprotegidos ao identificar automaticamente clientes e 

conjuntos de dados, que não estejam protegidos por uma política de backup. 

• Identificação de backup suspeito – elimine “falsos positivos” ao identificar backups parciais ou falhos, que tenham sido relatados 

como concluídos pelo software de backup. 

O APTARE inclui relatórios de conformidade prontos para atender a SLAs internos e passar por auditorias regulamentares externas. 

Também há ferramentas disponíveis para criar relatórios personalizados. Os recursos de conformidade incluem: 

• Utilização e desempenho de disco – veja e analise o desempenho das suas unidades ao acompanhar a velocidade média de 

gravação das tarefas. O relatório exibe a utilização de disco e o total de gigabytes gravados em disco. 

• Resumo de desempenho de drives – identifica drives com baixo desempenho. Veja o número de tarefas de backup e a quantidade 

de dados gravados na unidade. 

• Utilização por parte dos clientes – faça um balanceamento de carga eficiente ao identificar quais clientes apresentam o maior 

consumo com base na quantidade de tarefas de backup e de gigabytes. 

• Appliances de backup – planeje e preveja a capacidade e a utilização a partir do software de backup e da perspectiva do appliance. 

O APTARE oferece relatórios abrangentes sobre appliances, como EMC Data Domain e NetBackup. 

• Identifique quando o appliance poderá ter seu espaço totalmente ocupado, usando relatórios avançados que fornecem previsão 

e tendências de uso de capacidade de appliance ao longo do tempo. 

• Aproveite o monitoramento de desempenho e os relatórios sobre a velocidade do appliance, uma trilha de auditoria para o 

histórico e gerenciamento de tendências e recursos para tornar a gestão de appliances fácil e intuitiva. 

PACOTES SIMPLIFICADOS DO APTARE 

Escolha entre três ofertas simples, previsíveis e abrangentes do APTARE: 

Protection Suite, incluindo: 

Virtualização – Saiba como planejar, gerenciar e otimizar o armazenamento alocado para sistemas virtuais, a fim de aumentar a 

eficiência e reduzir custos com o recurso de virtualização do APTARE. 

Backup – Aumente a confiabilidade do backup e reduza custos com uma visualização centralizada e em tempo real do seu ambiente 

corporativo de backup e recuperação, com o recurso de backup do APTARE. 

Figura 3. O painel do Backup Manager oferece percepções em tempo 
real, para identificar facilmente falhas de backup e tendências.
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Storage Management Suite, incluindo: 

Capacidade – Ganhe uma nova perspectiva sobre a sua capacidade de armazenamento e desempenho do array com o recurso de 

capacidade do APTARE. Com geração de relatórios de ponta a ponta, baseada na web. 

Fabric – Melhore a eficiência de gerenciamento e obtenha controle sobre a SAN, mapeando topologia SAN, gerenciando e monitorando 

proativamente as mudanças na malha SAN e otimizando o desempenho da SAN. 

Virtualização – Saiba como planejar, gerenciar e otimizar o armazenamento alocado para sistemas virtuais, a fim de aumentar a 

eficiência e reduzir custos com o recurso de virtualização.

Complete Suite, incluindo: Backup, Capacidade, Fabric E Virtualização. 

Esses recursos combinados funcionam em conjunto, a fim de oferecer um retrato completo do seu ambiente de TI. Com o APTARE, 

você pode identificar recursos desperdiçados e acionar políticas e práticas específicas para otimizar o armazenamento e os custos, 

minimizar riscos e simplificar a conformidade em toda a sua organização de TI. 

O APTARE IT Analytics oferece suporte a uma ampla variedade de ambientes de nuvem, sistemas de armazenamento, soluções de 

backup, tecnologias de virtualização, produtos SAN, tecnologias de replicação, sistemas operacionais e navegadores Web. Consulte 

a lista completa no documento de Ambientes Suportados. O APTARE também fornece um kit de desenvolvimento de software (SDK) 

para os usuários criarem rapidamente conectores de dados, para sistemas de armazenamento e backup não listados no documento de 

Ambientes Suportados.
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