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Az Eaton legújabb Intelligent Power Manager szoftvere erősíti a VMware Site
Recovery Managerrel történő integrációt

Az energiagazdálkodás vezető vállalata, az Eaton bemutatta a VMware® vCenter Site Recovery
Managerrel (SRM) még szorosabb integrációt tartalmazó Intelligent Power Manager™ szoftver
1.43 verzióját. Az integráció eredményeként riasztások esetén az új szoftver lehetővé teszi az
IT szakemberek számára az SRM adatreplikáció automatikus megindítását. A fizikai és virtuális
informatikai rendszerek megnövelt használhatósága és megbízhatósága az üzletmenet
folytonosságát is segíti.

„Az Eaton legújabb Intelligent Power Manager szoftvere az adatközpontok kulcsfontosságú
prioritásaira fókuszál, leegyszerűsíti az energiagazdálkodási folyamatokat és ami a
legfontosabb, a kulcsfontosságú munkaterhelések védelmével maximalizálja a rendelkezésre
állási időt és megbízhatóságot”, jelentette ki Rory Higgins, az Power Quality
adatközpont-automatizálási EMEA termékmenedzsere. „A virtualizációs platformok vezető
gyártóival kialakított partnerség eredményeképpen olyan termékeket és szolgáltatásokat
vagyunk képesek kínálni, amelyek segítségével az informatikai szakemberek javíthatják
munkájuk eredményességét és konvergens infrastruktúra fejlesztéseiket.

A telepítéshez nem szükséges további modulok letöltése, az új Intelligent Power Manager
szoftver ugyanis előre konfigurált a VMware vCenter Site Recovery Managerrel történő
működéshez. A szoftver azonnal észleli a környezeti és áramellátási zavarokat, automatikusan
szinkronizálja a virtuális gépeket és megindítja a VMware Site Recovery Manager helyreállító és
tervezett migrációs folyamatait.

Az Eaton a VMware Technology Alliance partnerprogramjának kiemelt tagja és Intelligent Power
Manager szoftvere VMware Ready™ tanúsítvánnyal rendelkezik a VMware vSphere® 5.5
virtualizációs platformon. A szoftver emellett más vezető virtualizációs platformokkal, pl.
Microsoft Hyper V-vel, Citrix Xennel és Red Hat KVM-mel is integrálható.

Az Intelligent Power Manager 1.43 szoftver a www.eaton.eu/powerquality oldalról tölthető le. Az
ingyenes alaplicensz akár 10 csatlakoztatott eszköz menedzselését teszi lehetővé. Az SRM
modul integrációt és több eszköz kezelését lehetővé tevő ezüst- és aranyfokozatú licensz is
megvásárolható.

Ha többet szeretne megtudni az Eaton minőségi energiaellátással kapcsolatos megoldásairól,
kérem látogasson el a www.eaton.eu/powerquality oldalra. A legújabb híreket megtalálja az
@Eaton_UPS Twitter oldalon és az Eaton EMEA LinkedIn cégoldalon.

Az Eaton vállalat villamosipari ágazata globális vezető szerepet tölt be és szakértői
                                1 / 2



tapasztalattal rendelkezik az energiaelosztás, az áramkörök védelme, a szünetmentes
energiaellátás, a vezérlés és automatizálás,, a világítástechnika, a strukturális megoldások és a
csatlakozástechnika, a szélsőséges és veszélyes környezetekhez nyújtott megoldásokban és a
mérnöki szolgáltatásokban. Komplett termékportfóliójának köszönhetően az Eaton mindig
képes megoldásokat kínálni napjaink legnehezebb villamosenergia-gazdálkodási kihívásaira.

Az Eaton egy energiagazdálkodási vállalat, melynek értékesítési árbevétele 2013-ban 22
milliárd USD volt. Az Eaton energiahatékony megoldásaival segíti ügyfeleit a villamos-, a
hidraulikus és a mechanikus energiával történő hatékony, biztonságos és fenntartható
gazdálkodásban. Az Eaton vállalat mintegy 103 000 alkalmazottal dolgozik és több mint 175
országban értékesíti termékeit ügyfeleinek. További információkért látogasson el a
www.eaton.eu weboldalra.
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