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Destaques do Red Hat 
Smart Management:

• O Red Hat Smart 
Management oferece a 
flexibilidade para gerenciar 
o Red Hat Enterprise Linux 
on-premise ou em um 
ambiente hospedado.

• O Red Hat Smart 
Management abrange todo o 
ciclo de vida do sistema e do 
gerenciamento de segurança.

• O Red Hat Smart 
Management inclui o Red Hat 
Satellite e os novos serviços 
de gerenciamento de nuvem 
para o Red Hat Enterprise 
Linux.

• O Red Hat Satellite 
possibilita o gerenciamento 
de conteúdo, aplicação de 
patches, provisionamento e 
gerenciamento de subscrição.

• Os serviços de 
gerenciamento de 
nuvem para o Red Hat 
Enterprise Linux incluem 
os serviços hospedados 
a seguir: vulnerabilidade, 
conformidade e comparação 
de sistemas.

Visão geral 

Conforme as empresas migram para ambientes híbridos e multicloud, eles se tornam mais difíceis 
de gerenciar. Alguns dos principais desafios que os clientes enfrentam são: ter a flexibilidade 
para gerenciar esses sistemas na nuvem ou on-premise; assegurar que os sistemas estejam 
sempre atualizados e sejam facilmente escaláveis; monitorar, analisar e corrigir vulnerabilidades 
de segurança proativamente; e manter a conformidade com os padrões do setor. A constante 
evolução do ambiente de TI e o compromisso de oferecer flexibilidade aos clientes no 
gerenciamento de suas infraestruturas Red Hat® é a base para a introdução do Red Hat Smart 
Management.

Com o Red Hat Smart Management, as empresas otimizam e gerenciam seus ambientes Red Hat 
Enterprise Linux®, independentemente de onde o RHEL está sendo executado. Ele oferece aos 
clientes a opção de gerenciar o Red Hat Enterprise Linux na nuvem ou on-premise, dependendo 
de suas preferências, com uma única subscrição para superar os principais desafios de TI 
relacionados a vulnerabilidade, conformidade, provisionamento e aplicação de patches.

Red Hat Insights

O Red Hat Insights é uma ferramenta de avaliação de configurações que usa análises de dados 
preditivas para avaliar e corrigir riscos em áreas de desempenho, estabilidade, segurança e 
disponibilidade. Agora ele está incluído em todas as subscrições do Red Hat Enterprise Linux. O 
Red Hat Smart Management agrega mais valor à subscrição para os clientes atuais do Red Hat 
Satellite e oferece adições relevantes ao Red Hat Enterprise Linux.

Red Hat Smart Management

O Red Hat Smart Management inclui o Red Hat Satellite e os novos serviços de gerenciamento 
de nuvem para o Red Hat Enterprise Linux. Esses serviços são hospedados em cloud.redhat.com 
e incluem vulnerabilidade, conformidade e comparação de sistemas. Se o seu ambiente Red Hat 
Enterprise Linux precisar de uma solução de gerenciamento on-premise e mais tradicional, você 
poderá gerenciar todos os seus hosts com o Red Hat Satellite. Se você precisar de uma solução de 
gerenciamento hospedada e baseada em nuvem, poderá escolher os serviços de gerenciamento 
de nuvem para Red Hat Enterprise Linux. Em alguns casos, pode ser necessário gerenciar parte 
de seu ambiente on-premise enquanto outras partes são gerenciadas com uma ferramenta 
hospedada. O Red Hat Smart Management oferece essa flexibilidade.
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Sobre a Red Hat
A Red Hat é a líder mundial no fornecimento de soluções corporativas de software open source. Por meio da 
estreita parceria com as comunidades, a Red Hat oferece tecnologias confiáveis e de alto desempenho em 
Linux, cloud híbrida, containers e Kubernetes. A Red Hat ajuda os clientes a integrar aplicações de TI novas 
e existentes, desenvolver aplicações nativas em cloud e definir padrões com nosso sistema operacional 
líder do setor, além de automatizar, proteger e gerenciar ambientes complexos. Com serviços de consultoria, 
treinamento e suporte premiados, a Red Hat tem a confiança das empresas da Fortune 500. Como um 
parceiro estratégico para provedores de cloud, integradores de sistema, fornecedores de aplicações, clientes 
e comunidades open source, a Red Hat ajuda as organizações a se preparar para o futuro digital.

América Latina 
+54 11 4329 7300 
latammktg@redhat.com

Brasil 
+55 11 3629 6000 
marketing-br@redhat.com

Descubra mais sobre o Red Hat 
Smart Management em  

redhat.com/pt-br/
technologies/management/

smart-management.

Benefícios

Consulte o datasheet do Red Hat Satellite para descobrir as funcionalidades e os benefícios da 
solução. Aqui estão algumas das principais funcionalidades dos serviços de gerenciamento de 
nuvem do Red Hat Enterprise Linux

Tabela 1. Funcionalidades dos serviços de gerenciamento de nuvem do Red Hat 
Enterprise Linux

Serviços Benefício

Vulnerabilidade: 
avalie, monitore, 
relate e corrija 
vulnerabilidades e 
exposições comuns 
(CVEs) em seu 
ambiente Red Hat.

• Visualize, classifique e priorize CVEs com facilidade pelo Sistema 
de Pontuação de Vulnerabilidades Comuns (CVSS) e filtre sistemas 
afetados por um ou mais CVEs com uma pontuação alta.

• Entenda quantos e quais sistemas em seu ambiente são afetados. Isso 
ajudará a avaliar possíveis riscos para sua organização.

• Corrija CVEs conhecidos em seu ambiente Red Hat usando mitigações 
e/ou playbooks do Ansible® com base no risco e na relevância para a 
empresa.

• Gere relatórios JavaScript Object Notation (JSON) e valores 
separados por vírgulas (CSV) para manter os stakeholders relevantes 
informados.

Conformidade: 
mantenha a 
conformidade 
avaliando, 
monitorando, 
relatando e 
corrigindo problemas 
de não conformidade 
específicos do setor 
em seus sistemas.

• Determine quais sistemas não estão em conformidade com uma ou 
mais políticas para clientes que usam relatórios do OpenSCAP.

• Determine a porcentagem de conformidade com a política. Por 
exemplo, o Sistema A pode ser 70% compatível com a Lei de 
Portabilidade e Conformidade de Seguros de Saúde (HIPAA) e apenas 
50% compatível com o Padrão de Segurança de Dados do Setor de 
Cartões de Pagamento (PCI DSS).

• Corrija problemas conhecidos de não conformidade no ambiente 
Red Hat com playbooks do Ansible.

• Gere relatórios JSON e CSV para manter os stakeholders relevantes 
informados.

Comparação do 
sistema: compare 
as configurações 
do ambiente com 
facilidade para 
identificar diferenças 
e auxiliar na solução 
de problemas.

• Compare facilmente seus perfis de sistemas atuais com outros 
sistemas para identificar diferenças e solucionar problemas 
operacionais.

• Filtre os fatos de perfil exibidos por nome.

• Filtre a exibição por diferenças, semelhanças ou estados ausentes.

• Gere relatórios CSV para manter os stakeholders relevantes 
informados.
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