
Saiba mais

58%
das empresas

estão migrando para ambientes de TI híbridos 
que integram sistemas on-premises e ambientes 
locais hospedados e em nuvem off-premises**

75%
das organizações

vão implantar um modelo de nuvem híbrida 
ou multicloud até 2020*

*Gartner, Inc., “Market Insight: Making Lots of Money in the New World of 
Hybrid Cloud and Multicloud”, 7 de setembro de 2018

**451 Research, “Voice of the Enterprise Cloud, Hosting and Managed 
Services Budgets and Outlooks”, 2017

Complexidade
para gerenciar sistemas em um 
ambiente híbrido e multicloud

Falta de flexibilidade
para gerenciar esses sistemas 
on-premises ou na nuvem

Dificuldade
para manter os sistemas sempre 
atualizados e facilmente escaláveis

Monitoramento 
análises e correções das vulnerabilidades 
de segurança com proatividade

Desafios

Apresentamos o Red Hat 
Smart Management

Visão geral

Com o Red Hat® Smart Management, as organizações 
gerenciam e otimizam os ambientes do Red Hat 
Enterprise Linux®, criando uma base voltada à 
segurança para a infraestrutura de TI.

Por que escolher o Red Hat Smart Management?

FLEXIBILIDADE
para gerenciar o Red Hat Enterprise Linux 
on-premises ou pela nuvem

Abrange todo o ciclo de vida do sistema 
e do gerenciamento de segurança

O que está incluído no 
Red Hat Smart Management?

O Red Hat Satellite é uma plataforma escalável voltada 
principalmente para ambientes on-premises e com isolamento 
físico. A solução foi criada para você controlar a aplicação de 
patches, o provisionamento e o gerenciamento da subscrição 
da infraestrutura Red Hat, seja qual for o local em que ela é 
executada.

» Gerenciamento de conteúdo
Selecione e distribua conteúdo 
para disponibilizá-lo para os hosts.

» Provisionamento
Faça o provisionamento para 
nuvens públicas, privadas, virtuais 
e de bare-metal.

» Aplicação de patches
Gere relatórios sobre os hosts que precisam 
de atualizações, correções ou melhorias. 
Use a automação para aplicar patches a 
vários hosts rapidamente e de uma vez só.

» Gerenciamento de subscrição
Gerencie o uso da subscrição de maneira 
centralizada e tenha informações precisas 
sobre a implantação.

Serviços de gerenciamento de nuvens
para o Red Hat Enterprise Linux

Acesse e escale recursos com mais facilidade:
• Nenhuma infraestrutura para manter
• Registre-se apenas uma vez
• Acesso mais rápido a atualizações

Os serviços de gerenciamento de nuvens para o Red Hat 
Enterprise Linux são hospedados e ajudam os clientes a 
otimizarem o ambiente Red Hat ao superar os principais desafios 
relacionados à segurança, conformidade e configuração.

» Vulnerabilidade
Avalie, monitore e solucione 
vulnerabilidades e exposições 
comuns (CVEs) no ambiente 
Red Hat, além de criar relatórios 
sobre elas.

» Conformidade
Mantenha a conformidade ao 
avaliar, monitorar, relatar e 
corrigir problemas de não 
conformidade específicos 
do setor nos sistemas.

» Comparação de sistemas
Compare as configurações de 
ambiente com facilidade para 
identificar diferenças e simplificar 
a solução de problemas.
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