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Obtenha um melhor 

desempenho da TI e atenda 

às exigências de segurança 

em cargas de trabalho 

tradicionais ou na cloud. 

Ganhe maior visibilidade 

sobre os ambientes de TI.

Evite disrupções, aprimore 

a segurança e otimize o 

desempenho por meio de 

uma orientação confiável 

oferecida pela Red Hat,  

a líder em open source.

Minimize os riscos 

automaticamente usando 

os playbooks do Ansible no 

Red Hat Insights.

VISÃO GERAL 

Cada vez mais, as empresas se veem pressionadas a aumentar a eficiência, a agilidade e 

a inovação. No entanto, à medida que os ambientes técnicos se tornam mais complexos e 

os riscos aumentam, as organizações muitas vezes precisam interromper a caminhada em 

direção às suas metas estratégicas para solucionar problemas comuns ou críticos da TI. Para 

obter mais insights sobre o ambiente e mitigar os riscos antes que eles possam afetar as 

operações, é preciso ter mais conhecimento e visibilidade sobre a infraestrutura. Assim, as 

organizações podem prever riscos críticos de segurança e de configuração e solucioná-los 

rapidamente. 

O Red Hat® Insights fornece análise de operações baseado em Software como Serviço (SaaS) 

disponível no Red Hat Enterprise Linux®, no OpenStack®, em containers e em ambientes 

virtualizados. Com base na ampla base de conhecimento da Red Hat, essa solução faz uma 

análise completa da infraestrutura de TI para fornecer uma avaliação em tempo real de 

riscos relacionados ao desempenho, disponibilidade, estabilidade e segurança. Os playbooks 

do Ansible, disponíveis no Red Hat Insights, oferecem uma resolução rápida, automatizada 

e econômica para correções de problemas críticos. Com uma interface de usuário de fácil 

navegação, é possível visualizar uma lista com todos os problemas críticos, ordenados de 

acordo com uma classificação geral de riscos. A solução exibe também probabilidades e 

possíveis impactos, o que ajuda as organizações a concentrarem seus esforços em problemas 

que ajudam a mitigar os riscos.

Figura 1. Exemplo da interface do usuário no Red Hat Insights
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SOBRE A RED HAT

A Red Hat é a líder mundial 
no fornecimento de soluções 

de software open source, 
utilizando uma abordagem de 
parceria com as comunidades 

para oferecer tecnologias 
confiáveis e de alto 

desempenho de cloud, Linux, 
middleware, armazenamento 

e virtualização. A Red Hat 
conta com premiados serviços 

de suporte, treinamento e 
consultoria. Como um hub 
de conectividade em uma 
rede global de empresas, 
parceiros e comunidades 

open source, a Red Hat ajuda 
a criar tecnologias relevantes 
e inovadoras que permitem a 

ampliação recursos disponíveis 
e preparam os clientes para o 

futuro da TI.
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Por meio de soluções customizadas e instruções passo a passo, os gerentes de TI e os 

administradores de sistemas podem eliminar os riscos de forma rápida e segura antes que a 

empresa seja afetada.

Com uma maior visibilidade sobre as operações de TI, incluindo containers, OpenStack e 

ambientes virtualizados, somados à assistência especializada da Red Hat, oferecida em 

tempo real, as empresas conseguem evitar tempos de inatividade, aumentar a segurança, 

otimizar o desempenho da TI e concentrar seus esforços nas metas estratégicas.

APRIMORE A SEGURANÇA, O DESEMPENHO E O TEMPO DE RESPOSTA

O Red Hat Insights aborda as questões corporativas mais críticas para ajudar a TI a gerenciar 

riscos possíveis e resolver problemas já existentes.

Evite o 

tempo de 

inatividade

Com o monitoramento proativo da TI e uma análise usando a 

abrangente base de conhecimento da Red Hat, é possível solucionar 

problemas críticos, como as vulnerabilidades de segurança e os erros 

de configuração, antes que eles afetem as operações da empresa.

Aumente a 

segurança

Com base no amplo conhecimento técnico e da expansão constante 

da base de conhecimento da Red Hat, identifique os vetores de 

ataque e concentre-se nas correções mais importantes para manter 

a sua infraestrutura sempre segura.

Resolução 

automática

A visualização em tempo real de ambientes híbridos e playbooks 

do Ansible permitem solucionar riscos críticos de forma rápida e 

eficiente.

Saiba mais sobre o Red Hat Insights em access.redhat.com/insights (conteúdo em inglês).

Figura 2. Exemplo de problema detectado com o Red Hat Insights
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