
FICHA TÉCNICA

Monitoramento da Virtualização
Descoberta, Mapeamento e Monitoramento de Ambientes VMware & Hyper-V

O Monitoramento da Virtualização está disponível como um complemento para 
as edições premium, MSP e distribuídas da WhatsUp® Gold e está incluído na 
edição Total Plus.

Descubra sua Infraestrutura Virtual
Obtenha visibilidade em tempo real e histórica do desempenho da sua infraestrutura virtual no 
contexto de toda a infraestrutura de TI: redes, aplicativos e servidores físicos. Nosso recurso 
de Monitoramento da Virtualização faz descobertas, mapeamentos e monitoramentos, além de 
gerar alertas e relatórios relacionados ao desempenho do VMware e do Hyper-V para hosts, 
guests e clusters na rede.

Mapeie sua Infraestrutura Virtual
Gere automaticamente mapas dinâmicos da sua infraestrutura Hyper-V e VMware, exibindo 
hosts e guests, relacionamentos entre hosts/guests, clusters e status em tempo real.

Com um único clique, faça detalhamentos para visualizar dados de desempenho sobre qualquer 
recurso virtual no mapa.

Monitore sua Infraestrutura Virtual
Monitore em tempo real para manter uma lista atualizada de todos os hosts e atributos. Monitore 
o desempenho e o consumo de recursos de hosts e guests, incluindo CPU, memória, disco e 
utilização da interface, bem como a disponibilidade e o desempenho de servidores vCenter e 
Hyper-V, além de rastrear migrações dinamicamente.

MONITORE SUAS 
INFRAESTRUTURAS 
VIRTUAIS VMWARE E 
HYPER-V

O WhatsUp Gold descobre, mapeia 
e monitora sua infraestrutura virtual. 
Defina limiares de alerta para o 
consumo de recursos de hosts e 
convidados. Veja a sua infra- estrutura 
virtual no contexto de seus hosts 
físicos.



Sobre a Progress 

A Progress (NASDAQ: PRGS) fornece os principais produtos para o desenvolvimento, implantação e gerenciamento 
de aplicações comerciais de alto impacto. Nossa abrangente gama de produtos é projetada para tornar as equipes de 
tecnologia mais produtivas e permitir que as organizações acelerem a criação e a entrega de aplicações comerciais 
estratégicas, automatizem o processo pelo qual as aplicações são configuradas, implantadas e escaladas, e tornem os 
dados e conteúdos críticos mais acessíveis e seguros, levando à diferenciação competitiva e ao sucesso comercial. Saiba 
mais sobre a Progress em www.progress.com ou +1-800-477-6473. 
 
© 2021 Progress Software Corporation e/ou de suas subsidiárias ou afiliadas. Todos os direitos reservados. Rev 2021/08  RITM0124091PT

/progresssw 
/progresssw 
/progresssw 
/progress-software 

Para obter uma avaliação, visite: 
www.whatsupgold.com/pt/teste

Embora o Monitoramento da Virtualização esteja definido automaticamente para 
fazer sondagens uma vez por minuto, os administradores de sistemas podem 
personalizar seus ciclos de sondagem para atender a necessidades especificas. Um 
log de eventos fornece um registro de eventos gerados de dispositivos virtuais.

Gere Alertas sobre a sua 
Infraestrutura Virtual
Gere alertas baseados em limiares para CPU, memória, utilização de disco e interface 
em máquinas virtuais e eventos do vCenter, incluindo o status de máquinas virtuais, 
eventos relacionados a segurança e alertas personalizados para os quais o vCenter 
gera um log de eventos.

Alertas são enviados por e-mail, SMS ou arquivos de log e integrados à Central de 
Alertas do WhatsUp Gold, uma única fonte para gerenciar alertas em todo o seu 
ambiente de TI.

Otimize ações de gerenciamento de sistemas VMware e Hyper-V para ligar/desligar, 
suspender, pausar e bloquear máquinas guest em suas infraestruturas virtuais 
diretamente do console do WhatsUp Gold.

https://www.whatsupgold.com/pt/teste

