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Suas Exigências 

Os sistemas de armazenamento em disco do ETERNUS DX da Fujitsu são ‘Os dados flexíveis seguros’ para Infraestruturas dinâmicas. 
Recursos comprovados por empresas protegem os dados ativos em todos os tipos de infraestrutura de TI. Componentes redundantes, 
proteção RAID e proteção de dados oferecem uma 
confiabilidade maior ao sistema para garantir que a 
continuidade do negócio seja mantida. 
 

Os Datacenters modernos tendem a ser dinâmicos, com 
infraestrutura de TI consolidada, proporcionando elasticidade 
no atendimento às rápidas mudanças e demandas 
empresariais. Este nível de flexibilidade exigem grandes 
demandas sobre o desempenho de storage. Confrontado com 
a realidade de aproveitamento das tecnologias em rápida 
evolução e com os orçamentos apertados de TI, ter as 
habilidades necessárias disponíveis para verificar e assegurar 
que os sistemas de armazenamento e de negócios críticos, 
como o Fujitsu Eternus DX, tenham um desempenho perfeito, 
pode ser uma tarefa difícil!  

 

A Fujitsu oferece uma solução profissional e rentável.  

 

Oferta da Fujitsu  

Avaliação de Desempenho do Fujitsu Eternus DX para sistemas de armazenamento ETERNUS DX fornece análises detalhadas e 
completas para relatar o desempenho operacional atual de sistemas Fujitsu Eternus DX e novas oportunidades para aumentar o 
desempenho, sempre que possível. O serviço fornece um resumo para o desempenho agregado de um completo sistema Fujitsu 
Eternus DX. Para mais informações detalhadas para um ambiente de aplicação (consulte "Encomenda e entrega" no verso). 
 

A Fujitsu entende que os requisitos de organização podem variar. Além da oferta básica acima, a Fujitsu oferece módulos adicionais 
que fornecem serviços de avaliação de sistemas de armazenamento Fujitsu Eternus DX adicionais e demais ambientes de aplicações. 
Outros serviços, como a Inspeção (documentar o estado atual do ambiente de armazenamento), declaração detalhada (a capacidade 
do sistema, lista de volume incl. Storage Class / Servidor / Capacidade, detalhes do servidor incl. Volumes, WWPN, CA-portas), Sistema 
e Serviços de Implantação de Software de Gerenciamento completa um abrangente portfólio de serviços profissionais para os sistemas 
Fujitsu Eternus DX. 
 

Baseados em muitos anos de experiência e processos estruturados, os consultores da Fujitsu prestam serviços de alta qualidade que 
fornecem a base para uma maior estabilidade e desempenho. 
 

Seus benefícios 

Este serviço permite que a equipe de TI do cliente se concentre no que é mais importante para o negócio, com a garantia que um 
sistema de armazenamento ETERNUS DX configurado corretamente está funcionando como uma base sólida para as demandas atuais 
e futuras.  
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Descrição do Serviço 

A Avaliação de Desempenho do Fujitsu ETERNUS DX fornece o 
seguinte: 
■ Revisão e preparação do local  

■ Coleta de informações do cenário  

� Unidade Computacional em execução no sistema; 
� Desempenho analisado; 
� Relacionamentos do Servidor; 
� Definição de servidores para análises detalhadas. 

■ Estabelecimento de coleta de dados de desempenho 

■ Avaliação dos dados de desempenho  

■ Apresentação de resultados incluindo gráficos 

� Avaliação de desempenho no nível de sistema; 
� Desempenho Front end (carga, possíveis gargalos); 
� Desempenho Back end (carga, utilização, mapas e gráficos de 

temperatura e possíveis gargalos); 
� Unidade Computacional (volume e carga do servidor front end, 

I/O padrão leitura/escrita, tamanho de bloco). 
■ Avaliação e análises  

■ Recomendações para melhorar o desempenho do sistema 

 

O serviço básico é adaptado para um ambiente de um (1) sistema 
de armazenamento Fujitsu Eternus DX e uma (1) Unidade 
Computacional (um ou mais servidores ligados aos mesmos 
volumes, executando a mesma aplicação). Para ambientes 
maiores um ou mais módulos adicionais de serviço podem ser 
combinados, e cobrados por dias adicionais de serviço. 

 

Condições de Serviço  

O cliente concorda com as seguintes condições como nos termos 
de entrega dos serviços definidos: 
• Acesso ao datacenter e sistemas necessários;  

• O cliente deverá nomear uma pessoa de contato que será 
capaz de fornecer aos engenheiros de serviço todas as 
informações e aprovações para qualquer acesso necessário à 
infraestrutura ou ambiente do sistema do cliente. 

  
Informações legais / Termos e condições gerais 

A menos que expressamente acordados de outra forma, os 
serviços de TI da Fujitsu, conforme estabelecido neste datasheet, 
serão realizados com base nas “Termos e Condições Gerais” da 
Fujitsu. 
 

Encomenda e entrega 

Este Serviço está disponível, bastando um contato com a Fujitsu 
do Brasil LTDA. Ao encomendar, favor citar as informações abaixo: 
 

 

Título Optimization Service  

           ETERNUS DX Performance Assessment (Day) 
Código FBR-OS-ETPERF 

 

 

 

 

Detalhes do Serviço 

Contato 
FUJITSU DO BRASIL LTDA. 
Rua Treze de Maio, 1633 1º ao 7º andar São Paulo – 
SP Brasil CEP 01327-905 
Phone: 55-11-3265-0880 (PABX) 
E-mail: fujitsu@br.fujitsu.com 
2017-02-23 BR-PT 

 Todos direitos reservados, incluindo os direitos de propriedade intelectual.  
Dados técnicos sujeitos a modificações e entrega sujeita à disponibilidade. É excluída qualquer 
responsabilidade que os dados e as ilustrações estejam corretos, reais e completos. Designações 
podem ser marcas comerciais e/ou direitos autorais do respectivo fabricante, cuja utilização por 
terceiros para fins próprios pode infringir os direitos de tal proprietário.  
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