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Red Hat Insights

Otimize a infraestrutura com análises preditivas de riscos de TI

Análises preditivas de TI
Tenha acesso a análises
abrangentes de todos os
ambientes: físicos, virtuais,
de containers e de nuvens
pública e privada. Descubra
vulnerabilidades antes que elas
afetem seu ambiente.

Correção automatizada
Solucione rapidamente riscos
críticos de segurança usando
os playbooks do Ansible®.

Avaliação especializada e
automatizada
Aproveite a visibilidade
de ambientes híbridos em
tempo real para identificar e
solucionar interrupções ou
problemas pendentes com
mais rapidez.

Menor tempo de retorno
Faça a implantação e escale
com mais rapidez e sem
precisar adicionar novos
recursos à infraestrutura.
As equipes podem iniciar
as etapas de correção
personalizadas imediatamente,
assim evitando tempo de
inatividade e otimizando a
segurança.

Redução de erros
humanos
Minimize as ameaças de
segurança com etapas de
correção personalizadas e de
fácil acompanhamento.
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Visão geral
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 obter 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 se beneficiam da experiência e conhecimento técnico de profissionais com a certificação
Red Hat Certified Engineers (RHCEs®). Além disso, essa solução permite aos usuários identificar,
priorizar e solucionar problemas com mais facilidade, antes que as operações de negócios sejam
afetadas.
O Red Hat Insights oferece análise prescritiva e altamente escalável em infraestruturas híbridas
completas. O Red Hat Insights também está incluído em todas as versões compatíveis do Red Hat
Enterprise Linux®. Isso possibilita aos usuários detectar problemas, aumentar a visibilidade
em suas implantações, melhorar a segurança e aplicar medidas de correção com ferramentas
conhecidas, como o Red Hat Satellite.
Oferecido como um produto de software como serviço (SaaS), o Red Hat Insights aproveita a
experiência da Red Hat como 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 nuvens públicas e privadas.

Benefícios
O Red Hat Insights fornece análises contínuas e detalhadas da sua infraestrutura Red Hat, a fim
de identificar proativamente 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.
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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 nuvens públicas
ou privadas.
• Otimize o desempenho da aplicação e maximize o tempo de operação
do sistema.

Maior visibilidade nos
ambientes do Red Hat
Enterprise Linux

• O Red Hat Insights está agora incluído em todas as assinaturas ativas
do Red Hat Enterprise Linux a partir da versão 6.10.

Experiência da extensa
base de conhecimentos
técnicos da Red Hat

• Solucione problemas rapidamente com mais de 100.000 soluções
verificadas para ameaças e problemas de configuração.

• O poder da análise preditiva no Red Hat Enterprise Linux ajuda os
usuários a identificar e solucionar ameaças proativamente, evitando
interrupções e tempo de inatividade não planejados.

• Evite tempo de inatividade com soluções proativas.
• Economize tempo ao priorizar problemas de acordo com uma
pontuação de risco geral que inclui probabilidade e impacto em
potencial.

Correção automatizada
com playbooks do
Ansible

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

Correção clara,
personalizada e
detalhada

• Evite a complexidade com uma solução detalhada e simplificada.

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

• Identifique, priorize e atribua tarefas de correção a sistemas individuais
ou a grupos para obter respostas mais rápidas.
• Diminua os riscos para equipes de operações reduzidas ou
sobrecarregadas com soluções personalizadas e verificadas.

Avaliação abrangente
de riscos
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• Invista seu tempo em questões que causam mais impacto na redução
de riscos. Use uma avaliação de risco total que combine o risco de
probabilidade com o impacto potencial por questão.
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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 compatíveis
O Red Hat Insights fornece análise preditiva e etapas de correção para as seguintes soluções
Red Hat:
• Red Hat Enterprise Linux 6.10 e versões superiores.
• Red Hat Enterprise Linux 8 lançado em maio de 2019 com o Red Hat Insights incluído. Saiba
mais aqui.
Saiba mais sobre o Red Hat Insights em https://access.redhat.com/insights/ (conteúdo em
inglês).

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.
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