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Cisco UCS Director: Simplifique o gerenciamento 
da infraestrutura convergente 

 

Resumo 
Para aumentar a agilidade comercial e a eficiência operacional, os CIOs e gerentes de TI estão buscando 
simplificar os data centers e gerenciá-los mais facilmente. O Cisco UCS® Director automatiza os processos de TI 
de ponta a ponta por meio de recursos de armazenamento, rede, computação, servidor e virtualização para ajudar 
a atingir essas metas empresariais. 

Desafios 
A estratégia de data centers se tornou uma parte fundamental do plano empresarial. Atualmente, mais do que 
nunca, os métodos de implantação de recursos de TI podem fazer a diferença entre uma empresa eficiente e 
bem-sucedida e uma ineficiente. Mais do que nunca, é essencial o surgimento de métodos excepcionais que 
incluam ferramentas de gerenciamento úteis, afinal as cargas de trabalho que sustentam os departamentos de TI 
estão aumentando. Os números de aplicativos voltados para operações comerciais e novos serviços que buscam 
o aumento do diferencial competitivo das empresas também estão crescendo. 

Uma recente pesquisa da IDC descreve exatamente o quão pesada essa carga se tornou, e essa tendência não 
dá sinais de que irá parar. A pesquisa indica que 77% do tempo da equipe de TI é gasto no gerenciamento de 
infraestrutura, deixando apenas 23% do tempo da equipe para "todo o resto". Agora, os CIOs e gerentes de TI 
precisam de uma solução que aumente o tempo disponível para as demais tarefas. Suas empresas precisam 
adotar a automação centralizada e holística para a configuração, implantação e gerenciamento de aplicativos e 
infraestrutura. Ao fazer isso, as empresas podem reduzir a porcentagem de tempo gasto no gerenciamento de 
infraestrutura e aumentar o tempo disponível para as outras tarefas. Essa mudança oferece mais tempo para que 
as estratégias empresarial e de data center se ajustem, o que ocorre por meio da disponibilização de novos 
serviços arrojados que ajudam a empresa a prosperar. 

De acordo com a IDC, a virtualização geralmente é anunciada como a solução para a complexidade dos recursos 
de TI. Porém, a infraestrutura virtualizada é o principal elemento, e com o maior crescimento, da formação de 
despesas operacionais do data center. O provisionamento de uma máquina virtual pode ser realizado em minutos, 
enquanto as configurações e dependências de infraestrutura são responsabilidades e tarefas manuais separadas. 
Os equipamentos de computação, rede e armazenamento raramente se integram perfeitamente com os 
hipervisores, o que agrava o problema. O Cisco UCS Director resolve esses problemas e muitos outros. Ele 
oferece uma visão unificada e um único ponto de controle sobre as soluções de infraestrutura convergente. 
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Solução: Gerenciamento holístico para a infraestrutura convergente 
O Cisco UCS Director é único no setor porque oferece a capacidade de gerenciamento da infraestrutura física e 
virtual e os recursos de virtualização por meio de um único portal self-service da Web (Figura 1). O Cisco UCS 
Director integra operacionalmente a infraestrutura de data center de pilha, bare metal e virtual para corrigir os 
processos lentos, manuais e complexos que sobrecarregam as empresas de TI. 

O Cisco UCS Director automatiza os processos de TI de ponta a ponta, abstraindo a complexidade de dispositivos 
individuais, hipervisores e máquinas virtuais em um contexto que pode ser visualizado graficamente e facilmente 
gerenciado. Isso permite a disponibilização de recursos através das camadas de armazenamento, rede, 
computação e virtualização, usando uma única visualização baseada na Web. Com esse portal self-service, 
administradores de departamentos de TI ou usuários finais consumidores de infraestrutura, podem rapidamente 
solicitar e obter a disponibilização de seus recursos de infraestrutura. 

Figura 1.   Portal de visualização única para gerenciar produtos de infraestrutura convergente 

 

O Cisco UCS Director oferece controle de acesso baseado em funções para diferentes tipos de usuários de TI. 
Esse controle pode ser adaptado para a estrutura organizacional de sua empresa. Os painéis mostrando a 
utilização e a integridade do sistema estão disponíveis para as equipes operacionais de TI responsáveis pela 
configuração e manutenção da infraestrutura. Os administradores ou outros usuários autorizados podem definir as 
políticas e direitos para o data center como um todo ou para recursos e domínios específicos, através da 
computação, da rede e do armazenamento. Os proprietários de aplicativos fora do núcleo de TI da empresa 
também podem receber acesso ao console self-service para solicitar e utilizar a infraestrutura de acordo com as 
políticas e direitos definidos pela empresa de TI. 

O alinhamento eficaz de pessoas e processos é fundamental para projetos de TI eficientes e bem-sucedidos. O 
Cisco UCS Director segue o modelo operacional bem-sucedido no Cisco UCS Manager e UCS Central Software, 
com especialistas no assunto definindo as políticas que são usadas quando os recursos são implantados. O Cisco 
UCS Director expande o escopo desses recursos além dos elementos centrais do Cisco UCS, portanto eles 
podem incluir todos os recursos necessários para hospedar aplicativos, incluindo cargas de trabalho 
personalizadas e pilhas LAMP, big data, SAP, Oracle e Microsoft. 
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O Cisco UCS Director opera em várias pilhas de infraestrutura em um único data center e em diversos data 
centers de maneira global. As políticas de TI definem agrupamentos de recursos para direitos de usuário 
específicos que permitam o acesso e o gerenciamento de recursos de infraestrutura, disponibilizando um conjunto 
de melhores práticas comuns em uma organização global. 

O Cisco UCS Director gera os melhores resultados quando implantado com soluções baseadas nos produtos 
Cisco Unified Computing System™ (Cisco UCS), Cisco Nexus® e Cisco® MDS. No entanto, ele também pode 
gerenciar os recursos de diversos fornecedores, sem alterações a esses recursos, para melhorar a capacidade de 
gerenciamento através dos data centers do cliente. 

Benefícios para a empresa 
● Alinhamento efetivo de pessoas e processos para assegurar projetos de TI bem-sucedidos 

● Estabilidade, com base nas políticas definidas pelos especialistas e usadas em todos os fluxos de trabalho 
que atravessam as camadas de armazenamento, rede, computação e virtualização 

● Respaldo de soluções de infraestrutura convergente líderes do setor usando o Cisco UCS e o Cisco Nexus, 
assim como soluções de virtualização e infraestrutura de terceiros 

● API e SDK (software development kit, kit de desenvolvimento de software) que podem ser integrados às 
ferramentas do cliente atuais que operam na camada de aplicativos 

O Cisco UCS Director é uma excelente solução e permite que CIOs e gerentes do setor de tecnologia da 
informação trabalhem juntos para aumentar a eficiência dos departamentos de TI e a agilidade empresarial. 
Oferecendo simplicidade e trabalho em equipe para o data center, o Cisco UCS Director pode ser instalado e 
entrar em operação em questão de horas. 

Qualidade e velocidade empresarial não são negociáveis. Os clientes exigem ambos. Hoje, o setor de TI não 
perdoa erros, fato que obriga as empresas a trabalharem rapidamente para atender às expectativas dos clientes. 
O Cisco UCS Director garante que os sistemas corretos sejam implantados conforme o planejado, com políticas e 
um modelo de dados inteligente que represente implantações de infraestrutura completas. 

Por fim, os benefícios oferecidos pelo Cisco UCS Director ajudam a sua empresa a se destacar da concorrência. 

Para obter mais informações 
Obtenha mais informações sobre o Cisco UCS Director em http://www.cisco.com/go/ucsdirector. 

Assista a um vídeo de animação que mostra como o Cisco UCS Director funciona no canal da Cisco no YouTube 
acessando http://youtu.be/q-NX772MR78. 
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