
Monitore seus servidores VMware de 
acordo com suas necessidades reais 
de negócio

Descubra e monitore a integridade geral dos principais componentes

Servidores Resource pools

vShere Clusters Máquinas virtuais

Hosts Virtuais Appliances

Datastores Disco

Redes Switches distribuídos e grupos 
de portas

Detecte e resolva problemas rapidamente

CPU Starvation Uso do disco virtual

Contenção de memória Status das ferramentas do 
VMware

Latência do Storage e rede Rastreamento de instantâneos

Aproveite relatórios internos

Falhas ao iniciar VMs Projeções de migração da 
máquina virtual

Uso do driver de High Balloon Inventário de máquinas 
virtuais

Altas taxas de permutação de 
memória

Memória Resource Pool e 
utilização da CPU

Baixos níveis de memória 
compartilhada

Memória do Cluster e uso da 
CPU

Alta latência do dispositivo de 
Storage

Capacidade do Datastore

O rastreamento dos usos de vRAM ajuda a garantir a máxima 
eficiência na mitigação do número de licenças do VMware.

Monitoramento  
VMware
Veja seus ambientes virtualizados como nunca viu antes
O pacote de gerenciamento NiCE para VMware vSphere (NiCE  
VMware MP) fornece aos administradores uma visão completa da 
saúde e desempenho do ambiente VMware, modelando-a a partir do  
datacenter até máquinas virtuais individuais, dispositivos de rede, 
memória e uso da CPU.
O NiCE MP foi projetado para ser uma solução de monitoramento  
de primeira classe para seus ambientes virtualizados altamente 
dinâmicos e críticos para o negócio. É uma ferramenta que permite 
que você alavanque seu investimento existente e assim reduza custos, 
economize tempo e crie eficiências dentro de sua infraestrutura de 
TI virtualizada.

Tecnologias usadas
• Microsoft System Center Operations Manager 2012 R2  

e posteriores

• VMware vSphere 4.0 e posteriores

NiCE VMware Management Pack para 
o Microsoft System Center Operations 
Manager

Monitorar e visualizar seus sistemas virtualizados altamente 
dinâmicos é essencial para o negócio
A virtualização é uma parte crucial de muitos ambientes de TI e  
uma maneira muito eficiente de reduzir despesas, aumentando  
a eficiência e flexibilidade. Ela permite que você distribua aplicativos  
e bancos de dados em diferentes servidores, redes e locais. 
VMware é uma companhia que foi crida em 1998 e fornece diferentes 
softwares e aplicativos para virtualização. Tornou-se um dos principais 
fornecedores de software de virtualização na indústria.

Monitore e visualize para entender os relacionamentos
Para garantir a máxima disponibilidade e o melhor desempenho 
geral, você deve monitorar seus servidores VMware e todas as suas 
máquinas virtuais.
Os administradores do Microsoft SCOM agora podem contar 
com monitoramento em tempo real de ponta a ponta para seus  
ecossistemas VMware. O NiCE VMware MP ajuda a garantir o  
máximo de desempenho e disponibilidade dos ambientes VMware 
vSphere. O NiCE VMware MP permite uma visão além da camada de 
virtualização e descobre como a configuração de virtualização está 
afetando seus serviços de aplicativos e a experiência do usúario final.

Otimização do VMware ao seu alcance
Otimizar um ambiente VMware nunca foi tão fácil, pois agora você 
conhece todos os diferentes recursos, como CPU, memória, storage 
e rede.

Gerenciamento do VMware facilitado
Nunca mais haverá afunilamentos de virtualização devido ao  
monitoramento proativo e alertas sobre o status de todas as VMs e 
hardware subjacente.

Problemas de I/O de armazenamento resolvidos
Os problemas de I/O de armazenamento agora são fáceis de  
detectar, o que aprimora diretamente a experiência do usuário final no  
aplicativo.
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Sobre a NiCE
A NiCE IT Management Solutions é uma empresa com mais de 25  
anos de experiência em soluções de monitoramento de aplicativos  
de várias plataformas no UNIX, Linux, e Windows. A NiCE acumulou 
essas vastas experiências de colaboração e integração com nossos 
parceiros de negócios, incluindo Microsoft, Micro Focus (HPE),  
Oracle, IBM, e Black Berry.

As raízes da NiCE vêm de anos de desenvolvimento e aperfeiçoamento 
de Smart Plug-ins (SPIs) com nosso parceiro de negócios, a Hewlett 
Packard. Com a introdução do Microsoft System Center Operations 
Manager, a NiCE também começou a desenvolver soluções de  
monitoramento de aplicativos para essa plataforma.

Como Microsoft Gold Datacenter e Gold Application Development 
Partner, a NiCE fornece pacotes de gerenciamento para aplicativos de 
banco de dados e comunicação.

A missão da NiCE sempre foi fornecer a melhor solução de  
monitoramento para profissionais de TI em todo mundo. A equipe 
altamente qualificada da NiCE atende clientes de todo o mundo,  
desde SMBs até grandes corporações. A NiCE IT Management  
Solutions está focada em garantir que nossos clientes estejam  
completamente satisfeitos com nossos produtos devido ao valor  
que agregam a seus negócios.

Global operations
NiCE IT Management Solutions GmbH 
Liebigstrasse 9, 71229 Leonberg, Germany 
Phone +49 7152 939 82 0  
E-Mail: solutions@nice.de

Americas operations
NiCE IT Management Solutions Corporation 
3478 Buskirk Avenue, Suite 1000
Pleasant Hill, CA 94523, USA  
Toll-free Phone: +1 877 778 3730 
E-Mail: solutions@nice.us.com

Todos os NiCE Management Packs
Active O365 MP | BlackBerry MP | Custom MPs | DB2 MP | Domino 
MP | Linux Power MP | Log File MP | Oracle MP | PowerHA MP | 
SAP MP | Veritas MP | VMware MP | zLinux MP |

Características
• Descubra e monitore a integridade geral dos principais  

componentes de virtualização, como Datacenters, Resource 
pools, clusters, máquinas virtuais e muito mais

• Detectar e resolver problemas comuns, como CPU Starvation, 
uso de disco virtual, contenção de memória, status de  
ferramentas VMware e semelhantes

• Monitor para condições de erro aproveita relatórios  
incorporados, como VMs que não conseguem iniciar, 
uso do driver de High Balloon, projeções de migração  
da máquina virtual  e muito mais

• 

Benefícios 
• Acompanhe os principais indicadores de desempenho para 

auxiliar sua equipe na solução de problemas

• Otimize o desempenho da infraestrutura para maximizar os 
resultados de negócio

• Receba alertas para identificar problemas antecipadamente

• Gerencie todo o seu ambiente a partir de um transparente e 
único painel de visualização

• Reduza o Opex padronizado no System Center

• Agrupar dados de vários pacotes de gerenciamento em um 
único aplicativo distribuído para agilizar a análise da causa raiz

• Trabalhar com um único fornecedor para gerenciar uma ampla 
variedade de aplicativos de linha de negócios

História de sucesso do cliente Microsoft
As soluções NiCE permitem que o setor bancário se mantenha  
atualizado sobre as tendências de negócios e tecnologia. 24 horas 
por dia. 365 dias por ano.

Leia a história completa de sucesso em http://customers.micro-
soft.com/en-US/story/firm-improves-it-services-to-banks-with-
centralized-monitoring-solution or bit.ly/2hzFTaC.

Comunicado de imprensa
NiCE amplia o Microsoft System Center Operations Manager moni-
torando as transações sintéticas do Office 365 para o Exchange  
híbrido.

Leia o comunicado de imprensa completo em https://www.nice.
de/2018/03/16/press-release/ or bit.ly/O365-MP-press.

NiCE VMware  
Management Pack  
para o Microsoft SCOM

Smart Application Monitoring 
You Can Rely On
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