
 

Kiểm soát môi trường của quý vị, khơi nguồn tài nguyên đang ẩn giấu và đơn giản hóa việc 

di chuyển dữ liệu sang đám mây 

Quản lý hạ tầng CNTT đang 

ngày càng trở nên phức tạp do 

sự gia tăng kết hợp của công 

nghệ, yêu cầu tài nguyên tăng 

lên theo cấp số nhân và kỳ 

vọng về thời gian hoạt động 

gần như phi thực tế từ người 

dùng và các tổ chức liên quan 

của doanh nghiệp. Nhưng điều 

gì sẽ xảy ra nếu quý vị có thể 

kiểm soát mọi hoạt động trong 

môi trường của mình từ một 

nơi, dự đoán các yêu cầu trong 

tương lai chính xác hơn và biết 

được chi phí di chuyển dữ liệu 

sang đám mây trước khi tiến 

hành? 

Hãy tưởng tượng quý khách có 

thể nhìn thấy mọi thứ trên môi 

trường đám mây kết hợp của 

mình từ một nơi, giảm thời 

gian quản lý môi trường và 

giảm rủi ro bỏ sót các vấn đề 

tiềm ẩn. Hoặc tưởng tượng quý 

khách có thể dự đoán các yêu 

cầu trong tương lai chính xác 

hơn, giúp tăng hiệu suất hệ 

thống ngay từ bây giờ mà 

không tốn thêm chi phí - và 

giảm chi phí nâng cấp trong  

tương lai. Hoặc thậm chí hãy 

tưởng tượng quý vị biết được 

chi phí cụ thể để chạy dữ liệu 

và khối lượng công việc trước 

khi di chuyển dữ liệu, từ đó có 

thể đưa ra quyết định chính xác 

hơn về vị trí đặt các ứng dụng 

và dữ liệu của mình.  

Với Foglight® Evolve, điều này 

hoàn toàn có thể trở thành hiện 

thực. 

Foglight Evolve được cung cấp 

với ba bản quyền riêng biệt có 

thể hoạt động cùng nhau hoặc 

riêng lẻ tùy thuộc vào nhu cầu 

cụ thể của quý khách: 

Foglight® Evolve Monitoring, 

Foglight® Evolve Operate và 

Foglight® Evolve Cloud. Tùy 

thuộc vào bản quyền được sử 

dụng, quý khách có thể tiếp cận 

quản lý đám mây kết hợp một 

cách chủ động và toàn diện, 

cho phép quý khách biến sự 

phức tạp của trung tâm dữ liệu 

thành đơn giản, giảm chi phí hạ 

tầng, tối đa hóa hiệu suất hệ 

thống và/hoặc dự đoán chi phí 

trong tương lai chính xác hơn. 

 

 

 

 

 

 

 

LỢI ÍCH: 

• Giảm thời gian giám sát môi trường 

và tối đa hóa thời gian dành cho các 

dự án có giá trị cao hơn 

• Tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống 

CNTT ngay lập tức mà không tốn 

một xu 

• Đầu tư ngân sách khôn ngoan hơn 

và tránh những bất ngờ về hóa đơn 

Azure và AWS của quý khách 

• Tránh thời gian ngừng hoạt động 

của hệ thống và các vấn đề về hiệu 

suất và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho 

các bên liên quan 

• Lập kế hoạch hiệu quả hơn và đầu 

tư ngân sách CNTT hợp lý hơn 

• Loại bỏ căng thẳng và thời gian 

phung phí do di chuyển dữ liệu lên 

đám mây, do đó, quý khách có thể 

tự tin di chuyển dữ liệu nhanh chóng 

và dễ dàng hơn 

• Giảm thời gian chẩn đoán và giải 

quyết sự cố, từ đó hạn chế được thời 

gian ngừng hoạt động của hệ thống 

• Tự tin lập kế hoạch nâng cấp và mở 

rộng trong tương lai mà không gặp 

vấn đề không mong muốn về hiệu 

suất hoặc thời gian ngừng hoạt động 

của hệ thống 

• Nhận được hiệu suất tốt nhất với 

mức giá ưu đãi nhất từ nhà cung cấp 

dịch vụ đám mây của quý khách 

 

 

Foglight® Evolve tiếp cận quản 

lý đám mây kết hợp một cách 

chủ động và toàn diện, cho phép 

quý khách biến sự phức tạp của 

trung tâm dữ liệu thành đơn giản, 

giảm chi phí, tối đa hóa hiệu suất 

và/hoặc dự đoán chi phí chính 

xác hơn. 

Tối ưu hóa hiệu suất của hệ 

thống CNTT ngay lập tức 

Có thể nhìn thấy tất cả tài 

nguyên CNTT từ một nơi 

Đơn giản hóa việc di chuyển 

dữ liệu và quản lý đám mây 

Foglight Evolve có tính năng phân tích lịch sử và thời gian thực, cung cấp cho quý 

khách các chỉ số giám sát cần thiết để đưa ra quyết định tối ưu liên quan đến quản lý 

đám mây kết hợp. 

 



YÊU CẦU HỆ THỐNG 

PHẦN CỨNG 

Máy chủ Quản lý Foglight 

4 vCPU 

Bộ nhớ 10 GB 

Ổ đĩa lưu trữ 120 GB 

HỖ TRỢ NỀN TẢNG 

VMware: VirtualCenter 

(VCMS) 2.5.x, vCenter 

Server và vSphere lên đến 

phiên bản 6.x, vCloud 5.5 và 

View 5.0 trở lên, VMware 

Cloud trên AWS 
 

FOGLIGHT® EVOLVE MONITOR 

Khi phụ trách hiệu suất, tính khả dụng và bảo 

trì hệ thống CNTT, quý vị đòi hỏi phải quản lý 

rất nhiều thứ. Nhưng với bản quyền Foglight® 

Evolve Monitor, quý khách có thể: 

• Xem tất cả tài nguyên CNTT trên toàn bộ 

trung tâm dữ liệu từ một vị trí, giảm thời 

gian giám sát môi trường để chú trọng đến 

các dự án có giá trị cao hơn. 

• Chủ động xác định sự cố, xu hướng và rủi 

ro tiềm ẩn trước khi xảy ra, qua đó giảm 

thiểu thời gian ngừng hoạt động và các vấn 

đề về hiệu suất của hệ thống. 

• Giám sát hạ tầng ảo hóa và vật lý, các ứng 

dụng lưu trữ và hạ tầng quan trọng từ một 

công cụ duy nhất, giảm thời gian chẩn đoán 

và khắc phục sự cố. 

FOGLIGHT® EVOLVE: OPERATE 

Khi môi trường CNTT của quý khách ngày 

càng mở rộng và nhu cầu tiếp tục tăng cao, 

việc phân bổ nhân sự, công nghệ và ngân sách 

phù hợp để xử lý tất cả hệ thống ngày càng trở 

nên khó khăn. Với bản quyền Foglight® 

Evolve Operate, quý khách có thể: 

• Tự động xác định và thu hồi các tài nguyên 

chưa sử dụng hết như máy tính, lưu trữ và 

cấp phép, vì vậy quý khách có thể tối ưu 

hóa hiệu suất của hệ thống CNTT ngay lập 

tức mà không tốn thêm xu nào. 

• Biết chính xác lượng tài nguyên sẽ cần 

trong tương lai dựa trên các điểm và xu 

hướng dữ liệu thực tế, qua đó, đầu tư ngân 

sách CNTT hiệu quả hơn. 

 

• Nắm rõ tác động của các thay đổi hạ 

tầng trong tương lai trước khi thực 

hiện bất kỳ thay đổi nào, nhờ đó, lập 

kế hoạch nâng cấp và mở rộng trong 

tương lai một cách tự tin hơn và 

tránh rủi ro không mong muốn về 

các vấn đề hiệu suất hoặc thời gian 

ngừng hoạt động của hệ thống. 

FOGLIGHT® EVOLVE CLOUD 

Việc đáp ứng nhiệm vụ đám mây trước 

tiên hay chỉ có đám mây là một thách 

thức, thường đòi hỏi quý khách phải 

nghiên cứu độc lập quá nhiều tài 

nguyên đến nỗi không thể dễ dàng nắm 

bắt được khối lượng công việc cần di 

chuyển. Với bản quyền Foglight® 

Evolve Cloud, quý khách có thể 

• Nắm được chính xác chi phí chạy 

các hệ thống cụ thể trong đám mây 

trước khi di chuyển, qua đó, lập ngân 

sách khôn ngoan hơn và tránh bị bất 

ngờ về các hóa đơn AWS và Azure. 

• Dễ dàng tối ưu hóa khối lượng công 

việc tại chỗ trước khi di chuyển và 

chuyển chúng lên đám mây chỉ với 

một vài cú nhấp chuột, vì vậy việc di 

chuyển dữ liệu trở nên nhanh chóng 

và dễ dàng hơn bao giờ hết. 

• Tối ưu hóa hiệu suất đám mây và 

phân bổ tài nguyên đúng kích thước, 

để đạt được hiệu suất tốt nhất với 

mức giá ưu đãi nhất từ nhà cung cấp 

dịch vụ đám mây của quý khách. 

GIỚI THIỆU VỀ QUEST 

Quest cung cấp các giải pháp phần 

mềm cho thế giới CNTT phục vụ 

doanh nghiệp đang thay đổi nhanh 

chóng. Chúng tôi hỗ trợ quý khách đơn 

giản hóa các thách thức do bùng nổ dữ 

liệu, mở rộng đám mây, trung tâm dữ 

liệu kết hợp, các mối đe dọa bảo mật và 

các yêu cầu pháp lý. Danh mục đầu tư 

của chúng tôi bao gồm các giải pháp 

quản lý cơ sở dữ liệu, bảo vệ dữ liệu, 

quản lý điểm cuối thống nhất, quản lý 

danh tính và truy cập và quản lý nền 

tảng Microsoft. 

 
Quest 

4 Polaris Way, Aliso Viejo, CA 92656 | 

www.quest.com 

Đối với khách hàng ở bên ngoài Bắc Mỹ, 

vui lòng truy cập trang Web của chúng tôi 

để biết thông tin về văn phòng tại địa 

phương của quý khách. 

Lô gô Quest, Foglight và Quest là các nhãn hiệu và nhãn hiệu đã đăng ký 

của Quest Software Inc. Để biết danh sách đầy đủ các nhãn hiệu của 

Quest, vui lòng truy cập www.quest.com/legal/trademark-

information.aspx. Tất cả các nhãn hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu 

tương ứng. 
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