
Správa a monitorování 
infrastruktury pro zajištění  
Business-Critical ContinuityTM

Řešení Avocent pro správu IT infrastruktury



„Požádal jsem naše 
pracovníky IT, aby mi řekli 
jeden důvod, proč je řešení 
Avocent tak výhodné. 
Uvedli jich hned pět:

1) Úspora času
2) Rychlejší odezva
3) Méně prostojů
4) Redukovaný objem  
    kabeláže
5)  A splnění našich 

požadavků na hustotu  
serverů“  

–  John Coutts, Network 
Operations Supervisor, 
Manitoba Hydro

Řešení Avocent se skládá z těchto softwarových a hardwarových produktů: 

Emerson Network Power, divize společnosti Emerson (NYSE:EMR), je 
světovým lídrem v zabezpečování kontinuity kritických funkcí firem, od 
rozvodných sítí po čipy pro telekomunikační sítě, datová centra, 
zdravotnictví a průmyslové systémy. Emerson Network Power poskytuje 
inovativní řešení a odbornost v oblastech zahrnujících střídavé  
a stejnosměrné napájení, přesné chladicí systémy, vestavěné počítačové  
a napájecí systémy, integrované rozvaděče, přepínání a řízení napájení, 
správu infrastruktury a konektivitu. Všechna řešení jsou celosvětově 
podporována místními servisními pracovníky Emerson Network Power.

Řešení Aperture a Avocent od Emerson Network Power usnadňují řízení 
infrastruktury datových center, jelikož maximalizují výpočetní kapacitu, 
snižují náklady a umožňují datovým centrům pracovat  
na maximální výkon. 

•  Software DSView™ 3 nabízí centralizovanou 
správu všech zařízení v rozvaděči.

•  DSView 3 Power Manager zvyšuje 
schopnosti softwaru DSView 3 a přidává 
monitorování spotřeby a napájení.

•  Avocent Data Center Planner je záznamový 
systém (autoritativní zdroj) pro fyzické 
vybavení datového centra (umístění, prostor, 
napájení rozvaděče, konektivita a síť). 
Představuje základ pro všechny další funkce 
a procesy řešení, jako je např. vizualizace 
datového centra, projektové plánování, 
správa majetku a rozmístění zařízení.

•  Přepínač MergePoint Unity™ KVM over IP 
pro vzdálený přístup k serverům přes jejich 
KVM rozhraní.

•  Konzolový server ACS 6000 pro přístup  
k síťovým zařízením a ostatním 
IT komponentám přes jejich sériové porty.

•  MergePoint™ Service Processor Manager 
(SPM) pro nákladově efektivní a jednotné 
monitorování IPMI, různých servisních 
procesorů a blade serverů.

•  Zásuvkové lišty (PDU) pro vzdálené spínání  
a měření napájení.



Datová centra vyžadují vysokou úroveň zabezpečení i dostupnosti IT.
Mezi jejich požadavky patří:

• Garance špičkového zabezpečení pro různé IT platformy  
   a skupiny uživatelů

• Správa různých IT platforem, aplikací a operačních systémů

•  Nákladově efektivní řízení, včetně dceřiných firem/poboček

• Vysoká dostupnost systému

•  Shoda se současnými i budoucími zákonnými nařízeními a předpisy

• Systémy pro podrobnou kontrolu nákladů

•  Přijetí „zelených“ opatření, která povedou ke snížení spotřeby 
energie a zmírnění dopadu na životní prostředí
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Obrázek 1: Jak Avocent řídí datové centrum



Snadnější správa: 
Software DSView 3 nabízí bezpečné uživatelské  
rozhraní přístupné prostřednictvím prohlížeče, které umožňuje 
centrální správu veškerých integrovaných  
IT, včetně následujících technologií:

•  Servery v rozvaděči (se servisními 
procesory nebo bez nich), blade servery 
a skříně

•  VMware® Virtual Infrastructure, včetně 
vCenter Server, ESX Server  
a virtuálních strojů

• Citrix® XenServer™ a virtuální stroje

•  Síťová zařízení jako přepínače, routery, 
firewally

• Síťová úložiště

Tyto funkce a technologie lze využít 
prostřednictvím KVM‑over‑IP přepínačů 
MergePoint Unity, konzolových serverů 
ACS, zásuvkových lišt (PDU)  
a MergePoint SPM.

DSView 3 nabízí rovněž uživatelská 
zobrazení, možnost vytvářet grafické 
sestavy, nástroje pro automatizaci úloh  
a kompletní přehled použitého IT 
vybavení.

Avocent DSView® 3 Management Software 
Avocent DSView 3 Management Software je řešením pro bezpečnou a centralizovanou správu veškerého 
použitého IT vybavení. Správci díky němu mohou přistupovat k IT zařízením odkudkoli, provádět diagnostiku 
a implementovat změny, a to bez ohledu na podmínky nebo stav operačního systému či sítě.

Software DSView 3 nabízí pro datová centra a jejich pobočky řadu výhod:

Obrázek 2: Centralizovaný přístup k vybavení rozvaděče se softwarem DSView 3



Spolehlivý přístup: 
Hub‑and‑spoke architektura zajišťuje dobrou dostupnost  
a decentralizovaný, jednotný přístup z kteréhokoli místa. Díky 
out‑of‑band funkcím mohou administrátoři diagnostikovat a opravit 
problémy dokonce i tehdy, jsou‑li brána, router nebo další oblasti 
sítě dočasně nedostupné.

Snadné rozšíření: 
Datová centra se neustále vyvíjejí. Se softwarem DSView 3 lze 
snadno implementovat nové technologie a již nyní umožňuje 
integrovat software HP, VMware, Citrix a mnoho dalších – 
samozřejmě nabízí také API pro vývoj vlastních aplikací i pro 
nástroje a systémy třetích stran.

Vyšší zabezpečení: 
Software DSView 3 podporuje hladkou integraci se stávajícími 
bezpečnostními systémy, nabízí řadu mechanismů pro ověření 
identity a dokáže šifrovat veškerý datový provoz. Na základě 
podrobných protokolů o činnosti lze provádět spolehlivé kontroly, 
které pomohu vyřešit řadu problémů a také zajistí shodu se 
směrnicemi a zákonnými nařízeními. Funkce pro vzdálenou správu 
minimalizují potřebu fyzického přístupu k IT, což přispívá k vyšší 
bezpečnosti.

Správa infrastruktury IT s řešením Avocent®

Obrázek 3: DSView 3 - kontrolní záznam pro vyšší bezpečnost

Obrázek 4: DSView 3 - seznam dostupných zařízení



Výrazně usnadňuje plánování kapacity napájení a chlazení, 
nabízí jednotné zobrazení, možnost vzdálené správy napájení  
i řízení napájení pro každé připojené IT zařízení. Díky systému 
varovných hlášení při překročení nastavených mezních hodnot 
proudu, napětí a dalších údajů z provozního prostředí mohou 
správci využít dostupnou kapacitu napájení efektivněji a zajistit 

lepší dostupnost IT systémů. Na základě příslušných výpisů lze 
přidělit náklady za energii odpovídajícím oblastem či oddělením. 
Rovněž lze jasně stanovit, které činnosti je možné provádět 
mimo špičky.  Vyváženější spotřeba energie přináší úspory 
energie zásluhou nižších nároků na chlazení.

Avocent DSView 3 Power Manager
DSView 3 Power Manager zvyšuje schopnosti celého řešení a umožňuje monitorovat spotřebu energie.  
S tímto doplňkem mohou organizace monitorovat a měřit spotřebu energie, náklady i trendy jednotlivých 
serverů nebo celého datového centra v reálném čase.

Obrázek 5: Power Manager – seznam dostupných datových center Obrázek 6: Srovnání  zpráv ze dvou datových center



Knihovna zařízení obsahující několik tisíc zařízení, se všemi 
důležitými informacemi výrobce, umožňuje efektivní správu zdrojů 
s ohledem na ztrátové teplo/chlazení, kapacitu napájení, 
hmotnost, nároky na prostor a síť. Díky centrální a dynamické 
reprezentaci těchto zdrojů mohou datová centra pracovat 
mnohem efektivněji. 

Inteligentní modelování a prediktivní analýzy (scénáře „co dělat, 
když...?“) lze provádět velmi snadno pomocí přetahování myší. 
Intuitivní rozhraní nástroje Data Center Planner poskytuje dokonalý 
přehled o projektech napříč všemi odděleními organizace. 
Díky funkcím pro plánování projektů budou společnosti dobře 
organizované a uvidí dopady případných změn ještě předtím, než 
se projeví – budou si tak moci jasně stanovit priority a předejít 
možným rizikům souvisejícím se změnami.
Využít lze i funkce pro výměnu informací s jinými podnikovými 
systémy, jako je např. monitorování v reálném čase, správa 
vybavení, řízení změn a obecná správa konfigurace.

Data Center Planner splňuje požadavky IT pracovníků datových 
center i expertů na výstavbu takových zařízení. Především ti totiž 
potřebují odpovídající dokumentaci, aby mohli vytvořit a spravovat 

napájení, chladicí systémy i prostory. Manažeři IT čelí neustálému 
tlaku, jsou nuceni kontrolovat, resp. snižovat náklady. Aby mohly 
organizace efektivně spravovat svou fyzickou infrastrukturu, 
potřebují plně integrované řešení, které (přinejmenším) poskytne 
přehled o konfiguraci fyzické infrastruktury, umožní spravovat 
projekty a vypočítá aktuální kapacitu. Avocent  Data Center 
Planner nabídne datovému centru výrazně lepší kontrolu a vyspělé 
funkce, které představují základ pro optimalizaci, jež je při správě 
datového centra zcela zásadní.

Avocent Data Center Planner
Avocent Data Center Planner je uživatelsky přívětivým řešením pro plánování, dokumentování, optimalizaci  
a vizualizaci infrastruktury datového centra.
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Obrázek 7: Detailní přehled o podrobnostech 
rozvaděče a vývoji jeho osazení v čase

Obrázek 8: Podrobný plán (rozmístění)  
a vizualizace dostupných kapacit



Správci mohou odkudkoli kontrolovat každé připojené zařízení, 
jako by se právě nacházeli přímo u něj – dokonce i v případech, 
kdy server nemůže komunikovat se sítí. Efektivita správy IT  
a dostupnost IT se tak výrazně zvýší, jelikož odezva bude 
rychlejší a výpadky se zkrátí.

Díky funkci Virtual Media je možné přiřadit místní úložiště ke 
vzdálenému serveru pro přenos dat, opravy aplikací nebo 
opravy operačního systému. Podobným způsobem lze 
vzdálenému serveru umožnit přístup k místnímu čtečce 
SmartCard, kterou lze tak použít pro ověřování přístupu  
k serveru.

Přepínače jsou pro snadný přístup k serverům a jejich řízení 
vybaveny integrovaným webovým rozhraním  
(On‑Board Web Interface, OBWI), které je kompatibilní  
s celou řadou webových prohlížečů.

KVM přepínače a připojené servery lze centrálně spravovat přes 
DSView 3 Management Software, 

KVM over IP přepínače MergePoint Unity™ 
Přepínače MergePoint Unity představují podnikové KVM‑over‑IP řešení pro vzdálený přístup k serverům  
a jejich správu. Přepínače MergePoint Unity umožňují přístup k serverům na úrovni systému BIOS  
a podporují externí modem pro případ, že je síť nedostupná. 

Obrázek 9: Přepínač MergePoint Unity



Enhanced Security Framework nabízí profily zabezpečení,  
s nimiž mohou IT manažeři přizpůsobit zabezpečení na míru 
jednotlivým uživatelům tak, aby zajistili shodu se stávajícími 
bezpečnostními systémy sítě. Konzolové servery ACS využívají 
špičkové technologie ověřování, včetně RADIUS, TACACS+, 
LDAP a jednorázového hesla (OTP). Přístup k výpočetním 
prostředkům společnosti tak získají pouze oprávnění uživatelé. 
Konzolové servery ACS jsou dostupné ve variantách se 4, 8, 16, 
32 a 48 porty a v rozvaděči obsadí pouze jednu pozici. 
Pomáhají maximalizovat produktivitu IT, díky integraci  
s DSView 3 Management Software jsou vysoce škálovatelné  
a snižují provozní náklady.

Modely řady ACS 6000 jsou moderní konzolové servery 
poskytující rozšířené zabezpečení a pokročilé funkce, jako je 
např. automatická detekce názvu hostitele pro snadnou 
identifikaci serverů, routerů a přepínačů, nebo uživatelsky 
definované přístupové úrovně pro bezpečnou správu. Slot pro 
kartu PCMCIA a rozhraní USB jsou zárukou různých možností 
rozšíření.

Tyto servery optimalizují produktivitu IT zdrojů, zajišťují dobrou 
škálovatelnost a snižují provozní náklady.

Konzolové servery ACS 
Konzolové servery ACS zajišťují bezpečný a spolehlivý přístup k sériovým portům serverů a dalších síťových 
IT zařízení (routery, přepínače, firewally atd.), který není závislý na jejich síťovém připojení. Protokolování dat 
urychluje diagnostiku problémů a rovněž pomáhá zajistit shodu s důležitými zákonnými nařízeními, jako je 
např. Sarbanes‑Oxley Act. Navíc lze protokolování dat použít také pro automatickou detekci chyb  
a výstražná hlášení, která řešení případných problémů maximálně urychlí. 
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Obrázek 10: Konzolový server ACS 6000



Mezi podporované funkce (v závislosti na serveru) patří 
zabezpečený přístup ke konzole přes Serial over LAN (SoL), 
KVM, Virtual Medial, zapnutí/vypnutí serveru včetně řízeného 
vypnutí, monitorování hardwaru serveru (snímače) a přístup  
k vlastnímu uživatelskému rozhraní a konzole servisního 
procesoru.

MergePoint SPM usnadňuje používání servisních procesorů  
a navíc rozšiřuje jejich funkcionalitu o další funkce, jako je např. 
protokolování dat, které zvyšuje zabezpečení a nabízí další 
možnosti auditu. MergePoint SPM poskytuje zdokonalené 
zabezpečení díky šifrování a ověřování a autorizaci přístupových 
práv prostřednictvím různých adresářových služeb. Rovněž 
usnadňuje využívání servisních procesorů prostřednictvím 
aktivování a automatického zjišťování servisních procesorů 
standardu IPMI..

SMASH, Web Services for Management a CIMOM poskytují 
jednotný příkazový řádek / webové rozhraní pro jednoduchou  
a univerzální správu serverů různých výrobců pomocí skriptů  
a automatizovaných funkcí.

SPM dokáže snížit provozní náklady a ušetřit nemalé investice 
tím, že spojuje několik servisních procesorů na jednom síťovém 
připojení s jednou IP adresou.

V kombinaci se softwarem DSView 3 dokáže Avocent začlenit 
servisní procesory do plně integrovaného out‑of‑band řešení.

MergePoint Service Processor Manager (SPM) 
MergePoint SPM využívá celou řadu servisních procesorů různých výrobců pro bezpečnou, efektivní  
a jednotnou vzdálenou správu serverů.

Obrázek 11: MergePoint Service Processor Manager (SPM)



Se spínatelnými modely lze připojená zařízení kdykoli vzdáleně 
vypnout či zapnout – možnost kdykoli resetovat zařízení je pro 
dálkově spravované datové centrum velmi důležitá.

Zásuvkové lišty (PDU) Avocent PM beze zbytku splní potřeby 
dnešních moderních rozvaděčů s vysokou výkonovou hustotou 
zástavby, jelikož nabízí také modely s příkonem až 22 kW  
a zásuvkami C19 v třífázovém provedení.

Zásuvkové lišty (PDU) Avocent PM umožňují v reálném čase 
přesně monitorovat napájení všech připojených zařízení 
prostřednictvím integrovaného webového rozhraní, softwaru 
DSView 3 nebo pomocí digitálního LED displeje přímo  
na jednotce.

Zásuvkové lišty (PDU) 
Zásuvkové lišty Avocent PM umožňují v závislosti na modelu měřit parametry napájení celé zásuvkové lišty 
nebo jednotlivých zásuvek a také jednotlivé zásuvky dálkově ovládat. Pracovníci zodpovědní za  IT tak 
mohou kontrolovat, měřit, řídit a snižovat stále rostoucí spotřebu energie svého vybavení. Je možné nastavit 
mezní hodnoty, díky nimž dokážou datová centra včas rozpoznat hrozící problém a minimalizovat odstávky 
způsobené přetížením systému.
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Obrázek 12: Zásuvkové lišty Avocent PM
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