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Datasheet 
 

Optimization Service 
Linux Performance Evaluation  
 

 

Com o serviço de Avaliação de Desempenho do Linux, profissionais certificados verificarão seu atual ambiente de 
sistema, indicar onde estão os gargalos de performance e ajudar a melhorar seu desempenho geral, seguindo o padrão 
global da Fujitsu global.  
 
 

 

 

 

 

 

 

Introdução 

Esse serviço profissional direciona suas necessidades para 

uma completa avaliação de desempenho do Sistema 

Operacional Linux, para tirar o máximo de proveito dos 

recursos do servidor Fujitsu. 
 

BENEFÍCIOS 
■ Redução de riscos devido aos serviços serem 

executados por um profissional certificado; 

■ Análise e avaliação com amplo conhecimento; 

■ Maximização de desempenho dos servidores; 

■ Transferência de conhecimento e entrega de 
relatório. 

 

Detalhes do Serviço 
 

Produtos Suportados 

Servidores PRIMEQUEST 

PRIMERGY 

Outros (sob consulta) 

Sistemas Operacionais(*) Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 

SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 

Outros (sob consulta)   

 

(*) Versões suportadas pelos fabricantes de Hardware do servidor. 

 

Serviços de Desempenho 

Para certificar que você tem a melhor configuração, e está extraindo o 

máximo de performance de seus servidores para suas necessidades, 

sua equipe de TI juntamente com os profissionais da Fujitsu irão rever 

todos os parâmetros e normas do sistema. Após uma análise 

detalhada, os profissionais certificados da Fujitsu vão: 

 

• Validar e coletar dados de desempenho; 

• Analisar e avaliar com amplo conhecimento; 

• Propor ajustes; 

• Validar e coletar dados de desempenho para confirmar 

efeitos de ajustes; 

• Criar um relatório com resultados de avaliação. 
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Descrição do Serviço 
O serviço de avaliação de desempenho do Linux compreende: 

• Reunião de abertura para discutir sobre problemas e 

expectativas; 

• Coletar informação de desempenho com a ferramenta 

proprietária da Fujitsu; 

• Análise e avaliação de dados de desempenho; 

• Propor configuração de ajustes; 

• Avaliação para confirmar efeitos de ajustes; 

• Relatório de avaliação de resultados. 

 

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.  

 
Pré-requisitos 

Os seguintes pré-requisitos se aplicam para a execução do serviço 

solicitado: 

• Fornecer informações do ambiente, como 

problemas/expectativas do cliente, configuração do sistema 

incluindo informações de hardware e software (OS, 

middleware, aplicativos etc.);   

• 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 ao ambiente de sistema do cliente;  

• Acesso Root para todos ambientes; 

• Acesso total às configurações e parâmetros. 
 

 

 
Restrições 

Os seguintes serviços não estão inclusos: 

 

• Serviços de planejamento ou projeto para integração de 

sistemas no ambiente de TI do cliente; 

• Avaliação complete do ambiente de TI, esse serviço é 

limitado aos servidores contratados; 

• Modificação nos parâmetros de aplicação; 

• Re-compilação das aplicações do cliente; 

• Customização ou ajustes de middleware, software de 

terceiros e aplicações de cliente.  

 

Conclusão do Serviço 

Após a conclusão do serviço, o sistema poderá ser trazido de volta 

com um protocolo e aceitação do cliente por meio de assinatura 

que o serviço foi completamente realizado de acordo com a 

descrição do serviço adquirido. 

 

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 nos “Termos e Condições Gerais” da Fujitsu.  

 

 

Encomenda e entrega 

Os serviços estão disponíveis no seu escritório local de vendas da 

Fujitsu. Ao encomendar, favor citar as informações abaixo: 

 

Título Optimization Service - Linux performance 

evaluation 

Código FBR-OS-RHPERF-01 
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