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VISÃO GERAL DA SOLUÇÃO

Conforme as cargas de trabalho existentes evoluem e as implantações aumentam em tamanho e 
complexidade, o gerenciamento de risco torna-se o principal desafio para a TI corporativa. Para 
alcançar o sucesso, os departamentos de operações precisam implantar novos ambientes rapidamente 
e garantir que os sistemas escalem de forma confiável. Com o Red Hat® Insights, os clientes aproveitam 
a experiência e o conhecimento técnico de profissionais com certificação Red Hat Certified Engineers 
(RHCE®). Além disso, essa solução permite aos usuários identificar, priorizar e solucionar problemas 
com mais facilidade, antes que as operações corporativas sejam afetadas.

O Red Hat Insights oferece análise prescritiva e altamente escalável em infraestruturas híbridas 
completas. Fornecido como uma oferta de software como serviço (SaaS), o Red Hat Insights aproveita 
a experiência da Red Hat como a líder em software open source, para gerar correções personalizadas 
em tempo real. O Red Hat Insights usa dados inteligentes para identificar riscos técnicos e ajudar a 
equipe de TI a solucionar problemas antes que os negócios sejam afetados. Essa plataforma moderna 
e integrada oferece suporte a análises operacionais e resoluções automatizadas em ambientes físicos, 
virtuais, de containers e de clouds públicas e privadas.

BENEFÍCIOS

O Red Hat Insights fornece análise contínua e detalhada da sua infraestrutura Red Hat para identificar 
de forma proativa as principais ameaças à segurança, ao desempenho e à estabilidade. Ao combinar 
avaliação de risco granular e etapas de correção personalizadas com resolução automatizada, o 
Red Hat Insights ajuda a equipe de TI a gerenciar a infraestrutura de forma inteligente e proativa, em 
vez de reativa. 

RECURSOS BENEFÍCIOS

Análise contínua e 

detalhada

• Receba uma avaliação completa de sua infraestrutura Red Hat com análises 

preditivas de riscos. Identifique e solucione problemas antes que eles afetem 

seus negócios.

• Detecte os pontos fracos de segurança e esteja à frente de ameaças em 

ambientes bare-metal, virtual, de container ou de clouds públicas ou privadas.

• Otimize o desempenho do aplicativo e maximize o tempo de operação do 

sistema.

Experiência abrangente 

oferecida pela base de 

conhecimento técnico 

da Red Hat

• Solucione problemas rapidamente com base em mais de 100.000 soluções 

verificadas de ameaças e problemas de configuração.

• Evite tempos de inatividade com soluções proativas.

• Economize tempo ao priorizar problemas de acordo com a pontuação de 

risco geral que inclui probabilidade e impacto em potencial.

Correção automatizada 

com os playbooks do 

Ansible

• Solucione riscos críticos de segurança de forma rápida e econômica.

• A correção automática usa a inteligência preditiva para tomar ações e 

reduzir riscos.

Correção clara, 

personalizada e 

detalhada

• Deixe a complexidade de lado com uma solução de problemas detalhada e 

simplificada.

• Identifique, priorize e atribua tarefas de correção a sistemas individuais ou 

a grupos para obter respostas mais rápidas.

• Diminua os riscos em equipes de operações reduzidas ou sobrecarregadas 

com soluções personalizadas e verificadas.

ANÁLISES PREDITIVAS 
DE TI  

Obtenha análises abrangentes 

de todos os ambientes: físicos, 

virtuais, de containers e de 

clouds pública e privada. 

Descubra vulnerabilidades antes 

que elas afetem seu ambiente. 

CORREÇÃO 
AUTOMATIZADA

Solucione riscos críticos de 

segurança rapidamente usando 

os playbooks do Ansible.

AVALIAÇÃO 
ESPECIALIZADA 
AUTOMATIZADA

Aproveite a visibilidade em 

tempo real de ambientes 

híbridos para identificar e 

solucionar problemas e 

interrupções pendentes com 

rapidez.

RÁPIDO TEMPO DE 
RETORNO

Implante e escale mais rápido 

sem precisar adicionar novos 

recursos à infraestrutura. As 

equipes podem iniciar as etapas 

de correção personalizadas 

imediatamente para otimizar 

a segurança e evitar tempo de 

inatividade.

REDUÇÃO DE ERROS 
HUMANOS

Reduza as ameaças de 

segurança com etapas de 

correção personalizadas e de 

fácil acompanhamento.

RED HAT INSIGHTS
Otimize a infraestrutura com análises preditivas de riscos de TI
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RECURSOS BENEFÍCIOS

Relatório executivo • Aprimore o processo de tomada de decisões com fácil acesso e maior 

visibilidade sobre as avaliações de risco e tendências históricas.

Avaliação abrangente 

de riscos

• Invista o seu tempo em problemas que causam mais impacto e reduza os 

riscos. Use uma avaliação total de riscos que combine a probabilidade de 

riscos com impacto potencial por problema.

SISTEMAS

Anonimização de
dados do sistema

(Impacto mínimo na rede)

Figura 1. O Red Hat Insights coleta e analisa um pequeno subconjunto de informações do cliente. Os dados são 
coletados por meio de protocolos seguros e são descartados durante o upload seguinte ou quando um sistema 
é removido do serviço. Para garantir a segurança e a privacidade do cliente, dados históricos do sistema não 
são mantidos.

PLATAFORMAS COM SUPORTE TOTAL

O Red Hat Insights fornece análise preditiva e etapas de correção para as seguintes soluções Red Hat:

• Red Hat Enterprise Linux® 6.4 e versões posteriores.

• Red Hat OpenStack® Platform 7 e versões posteriores.

• Red Hat Virtualization 3.6 e versões posteriores.

• Red Hat OpenShift Container Platform 

A interface de usuário do Red Hat Insights é integrada ao Portal do Cliente Red Hat,1 assim como nas 

seguintes soluções:

• Red Hat Satellite 5.7 e versões posteriores.

• Red Hat CloudForms 4 e versões posteriores.

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

 1 https://access.redhat.com/ (conteúdo em inglês).
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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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