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StorageAnalyzer TM

Fornece uma visão geral centralizada dos 

recursos de armazenamento

Melhora o desempenho através da 

otimização do armazenamento

BENEFÍCIOS-CHAVE

• Ajuda a reduzir os custos de 

armazenamento

• Permite ao departamento 

de TI cobrar de maneira 

precisa pelos serviços de 

armazenamento

• Permite um gerenciamento 

de armazenamento proativo

• Revela dados desnecessários, 

que podem ser movidos 

para mídias mais baratas ou 

excluídos

• Fornece uma base precisa 

para o planejamento de 

investimentos novos e 

otimizados de discos

• Fornece uma ferramenta para 

controle de backup

O Open iT StorageAnalyzer TM entrega uma visão geral do disco e dos dados de backup, permitindo um 

gerenciamento de armazenamento de dados otimizado. Ele mostra tendências e potenciais problemas de 

capacidade, além de oferecer uma base precisa para a cobrança de serviço de armazenamento de dados.

Permite um orçamento e chargeback 

de TI preciso e flexível

Reduza os custos de armazenamento através de uma melhor compreensão dos recursos de armazenamento 

e identificando oportunidades para sua otimização. A medição confiável do StorageAnalyzer, com relação 

aos recursos de armazenamento, ajuda a evitar aquisições desnecessárias de armazenamento adicional. 

Recupere espaço de armazenamento descobrindo arquivos que podem ser excluídos ou movidos para um 

local de armazenamento mais barato para maximizar a eficiência do armazenamento.
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MEDIÇÃO DO DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO

O StorageAnalyzer monitora arquivos, sistemas de arquivos,  

discos e backups e em seguida gera relatórios sobre esses 

recursos que permitem uma melhor otimização dos recursos de  

armazenamento e permite uma otimização nos gastos com  

serviços de armazenamentos. Entre os dados disponíveis estão:

• Uso do disco para cada usuário, classificado por tipo de arquivo

• Uso do disco por projeto

• Espaço total e livre em cada sistema de arquivo

• Proprietários do arquivo e do grupo

• Temperatura de leitura e escrita para arquivos, bem 

como informações sobre data do último acesso e de  

modificação

• Quantos e quais dados estão em backup ou arquivados

• Quais sistemas de arquivos foram migrados

SOBRE A OPEN IT, INC.

As ferramentas de medição e otimização da Open iT  

municiam gestores de software e ativos de TI, com análises 
avançadas de uso, para simplificar o complexo gerenciamento 
de aplicativos especializados de engenharia em uma variedade 

de gerenciadores de licenças, bem como outros aplicativos 

e aplicativos web que não estão usando os gerenciadores de 

licenças. As soluções da Open iT fornecem relatórios de uso  

totalmente personalizáveis, chargeback granular para uso de 

licenças de software e recursos automatizados de coleta de 
licenças líderes do setor em plataformas Windows, Unix e Linux.

COMECE AGORA!

Deixe-nos mostrar como a Open iT 

pode ajudá-lo a obter mais de seus 

recursos globais de TI. Para agendar 

uma demonstração online ao vivo, 

você pode entrar em contato por e-mail 

sales@openit.com.

Escaneie para visitar o 

nosso site:


