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Oferece grá�cas detalhadas

Controla custos e 
elimina ine�ciências

Oferece visibilidade clara dos
serviços de proteção de 

dados

Garante que seus objetivos 
de  negócio sejam 

cumpridos.

Gerenciamento Proativo Da Proteção De Dado
Maximize Seus Recursos 
O Servergraph Professional ajuda a maximizar o valor do 
seu hardware e software de armazenamento, nos quais 
você tem investido seu dinheiro. Por meio de relatórios 
automatizados, alertas e tecnologia de monitoramento, o 
Servergraph Professional detecta em tempo real os 
backups perdidos e notifica imediatamente o que está 
acontecendo para que possa dar soluções aos problemas 
rapidamente. Este enfoque proativo reduz a 
complexidade dos incidentes e minimiza o esforço 
necessário para solucioná-los. Ademais, permite reduzir o 
potencial de danos ou riscos através de uma rápida 
contenção. 

Tudo O Que Você Precisa
O Servergraph Professional fornece todo o necessário 
para você conseguir um melhor backup e restauração. É 
uma solução complexa que contem gráficos, notificações 
dos backups falhados, alertas preditivas em tempo real, 
ajuste de desempenho e automação 

Garanta Que Você Esteja
Sempre Protegido
Organizações de todos os tamanhos dependem de seus 
dados para a continuidade de seus negócios, pois uma 
interrupção na proteção de dados pode ter implicações 
sérias. O Rocket Servergraph Professional oferece uma 
visão detalhada do seu ambiente de backup, 
permitindo-lhe manter uma completa integração de 
dados. O Servergraph Professional oferece gerenciamento 
de proteção de dados confiável e recuperação de 
desastres por meio de: 

v Monitoramento proativo de IBM Tivoli Storage 
Manager (TSM), Symantec NetBackup, EMC Avamar, 
NetWorker e Data Domain, IBM TSM FastBack, Veeam, 
IBM ProtecTIER, Sepaton e Gresham EDT

v Identi�cação de problemas em tempo real para um 
rápido isolamento e resolução

v Criação de e�ciências para liberar recursos custosos 
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v Melhore o Rendimento 
As grá�cas detalhadas do Servergraph Professional 
identi�cam os problemas do rendimento e permitem o 
ajuste rápido de todas as áreas de backup. Você poderá 
otimizar o desempenho de forma e�ciente, já que o 
Servergraph isola tanto o local como a causa dos 
problemas em seu hardware e software de backup. 

v Centralize a Informação 
Centralize todas as informações de backups em uma 
única interface conveniente. Você pode criar estatísticas 
de qualquer cliente ou servidor para qualquer período 
de tempo. O Servergraph Professional atualiza 
automaticamente o painel de controle e estatísticas, 
proporcionando-lhe uma fonte e�ciente e con�ável 
para todas as informações. 

v Evite Perdas De Backups 
O Servergraph Professional permite-lhe saber quando 
um backup for perdido– e exatamente o que está 
faltando- em tempo real, permitindo solucionar a 
situação imediatamente. Já que o Servergraph 
Professional classi�ca os clientes em vários estados – 
completado, nodos e arquivos perdidos, e espaço de 
arquivos perdidos – você economizará tempo e 
poderá se concentrar no que precisa ser feito, e não no 
que está perdido. 

v Alertas Em Tempo Real 
O sistema de noti�cações de falhas de backup do 
Servergraph Professional funciona em tempo real para 
alertá-lo de problemas decorrentes. Você pode 
con�gurar o sistema de noti�cações para satisfazer as 
necessidades de seu ambiente, pelo qual, a mensagem 
apropriada sempre chegará ao destinatário certo. 

Características e Benefícios
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arquivo- �carão cheios, bem com evitar acidentes 
potenciais e estar sempre preparado. 

v Identi�que Abusos No Armazenamento 
A função Storage Abusers identi�ca quais usuários 
ocupam mais espaço ou mais do que deveriam. Você 
também pode localizar o excesso de espaço em 
backups, arquivos, ou arquivos de HSM, e localizar os 
clientes que mais crescem no seu sistema. 

v Faturamento Automático E Efetivo 
O Servergraph Professional automatiza o faturamento e 
permite-lhe cobrar com base em uma variedade de 
parâmetros, tais como o armazenamento utilizado e 
largura de banda consumida. Ele também permite que 
você crie as taxas de faturamento separados por vários 
fatores, incluindo mídia de �ta diferentes, 
armazenamento on-site/o�-site, e níveis de quotas. 

v Visibilidade Do Usuário Final Sobre O Estado 
Da Cópia De Segurança
Servergraph oferece visibilidade para o usuário �nal do 
estado de backup e armazenamento com a capacidade 
de de�nir os nós fornecendo visibilidade em vários 
tipos de pontos de vista de empresa para TSM, grupo 
de nós ou de um único nó. Esse relatório pode ser 
enviado por e-mail ou através de painéis dedicados 
com conteúdo especí�co para recipiente nós 
autorizados a ver.

v Análise De Dados
O Servergraph Professional exibe dados de 
praticamente todos os aspectos de suas operações de 
backup. Isto permite-lhe identi�car rapidamente o 
desempenho operacional e, questões e tendências 
que ajudam a melhorar as áreas tanto de planejamento 
como de armazenamento. As ferramentas de análise 
de dados do Servergraph Professional são 
personalizáveis e otimizam uma ampla gama de tarefas 
operacionais. 

v Administre Seu Ambiente De TSM 
Utilize a consola de administração do Servergraph 
Professional TSM para gerenciar a maioria dos aspectos 
do seu ambiente TSM. Você pode consultar nodos e 
compartilhar os resultados em uma variedade de 
formatos. Além disso, você pode controlar funções do 
servidor TSM, criar e editar arquivos planos do Disaster 
Recovery Manager (DRM), estabelecer o tempo de 
retenção, de�nir políticas, gerenciar senhas de usuários, e 
de�nir permissões de administrador. Você poderá buscar 
os registros de atividades de TSM e determinar quando 
ocorreram erros. 

v Planejamento Com Valor Agregado 
O Servergraph Professional permite você efetivamente 
planejar e alocar recursos. Através de dados históricos 
você pode prever quando os recursos vitais -bancos de 
dados, pools de armazenamento, ou espaços de 
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Especificações Do Sistema

Especificações
Do Servidor

v AIX 6.1, 7.1 (deve instalar-se em um 
sistema de dados habilitado para 
arquivos grandes)

v Red Hat Enterprise Linux 5, 6 (64-bit), 
suportado pelo SELinux

v SUSE Linux Enterprise Server 11

Especificações
Do Cliente

v Microsoft IE 8.0 ou superior, Mozilla 
Firefox 3 ou superior, Google Chrome 
17 ou superior

v Plugin de Flash e JRE

Software/
Dispositivos
Soportados

v O Servergraph suporta os seguintes 
software de servidores de armazenamento:

 • TSM 5.4 e superior
 • Symantec NetBackup
 • EMC Avamar
 • EMC Data Domain

• EMC NetWorker
• IBM FastBack
• IBM ProtecTIER
• Sepaton
• Gresham EDT
• Veeam

Pontos De
Integração
Empresarial

v LDAP / Microsoft Active Directory
v IBM Tivoli Netcool /OMNIbus
v IBM Tivoli Event Console (TEC)
v CA Autosys
v BMC Control-M

v Integra-se com aplicativos habilitado 
para SNMP, incluindo ferramentas 
como Remedy e ferramentas de 
monitoramento como HP Openview

Resumo De
Características

v O Servergraph Professional pode ser 
instalado em qualquer servidor Unix, 
que tenha conectividade de rede para 
seu servidor de backup.

v Fornece relatórios de gestão e de 
automação para IBM TSM, Symantec 
NetBackup, EMC Avamar, NetWorker e 
Data Domain, IBM FastBack e IBM 
ProtecTIER, Sepaton e Gresham EDT

v Indicado para pequenas e grandes 
empresas

v Detecta automaticamente falhas nos 
dispositivos quando elas ocorrem

v Proporciona alertas em tempo real

v Prognostica potenciais problemas

v Proporciona uma análise da utilização

v Automatiza processos complexos de 
faturamento

v Entrega de relatórios via interfaces web 
e e-mail

v Suporte de relatórios personalizados, 
painéis e e-mail

Log de contabilidade—processa os logs de dados 
contáveis fora da linha do servidor de backup para coletar 
informações da sessão. O Servergraph Professional 
também suporta a administração de informações da 
sessão diretamente do log de atividades. 

Consultas seletivas—obtenha informações diretamente 
do banco de dados do servidor de backups, tais como 
utilização do log de recuperação, número de fitas 
magnéticas reutilizáveis, e muito mais. 

O Servergraph Professional minimiza o impacto no 
servidor de backup que está sendo monitorado através do 
mínimo de consultas utilizadas para recolher as 
informações precisadas. Três métodos diferentes são 
usados para compilar dados sobre TSMs administrados: 

Log de atividades—compila dados em tempo real a 
partir de uma sessão do console administrativo utilizando 
um sniffer inteligente. O Log registra os recordes no 
momento que as tarefas iniciem e terminem, além, 
registra a velocidade da finta e muitas outras estatísticas 
que são relevantes para seu ambiente específico. 

Compilação De Dados


