
Správa a monitorování 
infrastruktury pro zajištění
Business-Critical ContinuityTM

Revoluční řešení pro správu infrastruktury datových center

Platforma Trellis™
Řešení pro kontinuální zlepšování výkonu datových center v reálném čase



Funguje vaše datové centrum  
na maximální výkon?

TM

PRIORITY: DOBRÁ DOSTUPNOST. PROVOZNÍ 
EFEKTIVITA. AGILITA IT A RYCHLÁ ODEZVA.
Každé datové centrum chce dosáhnout těchto cílů, není to však snadný úkol. Na rozdíl  
od statických výpočetních prostředí jen s několika servery, moderní datové centrum je 
dynamický, na mnoha faktorech závislý a extrémně složitý ekosystém, kde i ta nejmenší 
změna může vyvolat dalekosáhlé a mnohdy i katastrofální následky.    

Problémem je, že tradiční nástroje používané ke správě moderních datových center 
jednoduše nezvládají držet krok. Bývají těžkopádné, statické, navzájem nepropojené, 
umožňují pouze částečnou správu datových center, zpomalují implementaci změn  
a představují vysoká rizika. 

Proměňte svou správu datového centra 
pomocí dynamické platformy  
Emerson Network Power nyní přináší revoluční řešení pro správu datových center – 
Trellis™, dynamickou platformu pro optimalizaci infrastruktury. Platforma Trellis na rozdíl od 
samostatných monitorovacích či statických řešení pro plánování nabízí v reálném čase přehled 
o výkonu a všech součástech v IT infrastruktuře, od datového centra až po technologické 
vybavení.  

Díky odborným znalostem a bohatým zkušenostem společnosti Emerson Network Power  
z oblasti technologického vybavení, napájení, chlazení, správy infrastruktury  
a dedikovaného firmwaru představuje platforma Trellis perfektní řešení, s nímž budete moci 
optimalizovat každý aspekt své IT infrastruktury. Získáte tak nebývale výkonné datové 
centrum, které bude vysoce dostupné, efektivní i agilní a které vyhoví všem potřebám 
vašeho podnikání.  

„Vedoucí pracovníci z oblasti infrastruktury a operací (I&O) musejí jít dále než ke správě výkonu IT 

vybavení a musejí začít spravovat kompletní infrastrukturu datového centra. S nástroji pro DCIM budou 

mít k dispozici podrobný přehled a údaje o výkonu datového centra, o jeho využití a spotřebě energie. 

Dosáhnou tak vyšší účinnosti, úspor nákladů a sníží dopad na životní prostředí.“   – Gartner



Nebývalá jistota  
Pouze platforma Trellis nabízí jednotné řešení pro správu 
infrastruktury datového centra (DCIM) s veškerým hardwarem  
i softwarem nezbytným pro překonání bariéry, která oddělovala 
doposud izolované komponenty a funkce. Tento jednotný 
informační zdroj umožňuje plánování; správu vybavení, kapacity, 
změn i konfigurace; monitorování; výstražná hlášení a automa-
tizovanou správu i řízení pro efektivnější práci s aktuální 
konfigurací, přesné projektování budoucích potřeb a nákladově 
efektivní zlepšení úrovně poskytovaných služeb.

Přejděte od reaktivní správy infrastruktury k proaktivní díky 
jedinečným funkcím platformy Trellis:

– Komplexní informace v reálném čase zajistí podrobný přehled 
o operacích a využití prostředků datového centra i přesné 
výpočty klíčových ukazatelů, které jsou pro správná 
rozhodnutí nezbytné.

– Platforma pro správu a monitoring s webovým rozhraním 
umožňuje provádět vícenásobné akce současně  
a koordinovaně, jejich dopadu navíc okamžitě porozumíte.

Technologická inovace Reálný čas dostává nový význam
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Předchozí standard Nový standard 
•  Data jsou zachycena 

na fyzickém úložišti
• Shromáždí se 

filtrovaná data
• Data se vrací na 

fyzické úložiště
• Nelze hovořit  

o skutečném reálném 
čase

•  Pravidla, Filtrování  
v reálném čase, 
Shromažďování, 
Korelace, Shoda 
vzorců

• Symboly/Model 
domény

• Automatické 
zjišťování/Snímání

• Škálovatelnost
• Streamování dat
• Konektivita

Společnost Emerson Network Power zvolila 

inovativní přístup a vyvíjí hardware a software 

současně. Vznikla tak struktura pracující  

v reálném čase, která představuje nový standard 

pro DCIM. Místo omezených „včerejších“ dat, 

která jsou pouze sbírána v určitých intervalech, 

dokáže inteligentní platforma Trellis a zařízení 

Universal Management Gateway zajistit souvislý 

přísun relevantních dat v reálném čase. Tato 

integrovaná architektura založená na bohatých 

odborných zkušenostech společnosti Emerson 

Network Power shromažďuje desítky tisíc údajů 

za sekundu a na základě odpovídajících pravidel 

pro jejich agregaci a zpracování poskytuje 

uživatelům přesné informace, které potřebují pro 

lepší rozhodování i vlastní řízení.



Využijte výhod
integrovaného přístupu
při správě infrastruktury
Na rozdíl od ostatních nástrojů pro správu datových 
center kombinuje platforma Trellis software  
a hardware do jediného integrovaného řešení, pro 
úspěšné zvládnutí stále rostoucí složitosti datových 
center. Klíčovou součástí tohoto jedinečného řešení je 
Universal Management Gateway, multifunkční 
zařízení, které spojuje přístup ke KVM rozhraní, 
sériovému rozhraní a servisnímu procesoru  
a schopnost monitorovat prostředí i technologické 
vybavení. Díky tomuto jedinému zařízení získáte 
přístup k serverům různých výrobců, síťovým 
zařízením, servisním procesorům a dalším zařízením.

UNIVERSAL  
MANAGEMENT  
GATEWAY VÝHODY

Shromažďování 
místních dat  
a monitoring  
v reálném čase

Zjišťuje a shromažďuje data v reálném čase z široké řady 
IT zařízení a vybavení datových center, včetně serverů, 
routerů, přepínačů, úložných zařízení, CRAC, UPS, 
zásuvkových lišt (PDU), baterií a snímačů.

Přístup a řízení 
podle potřeby

Vzdálená správa vybavení v kterémkoli okamžiku pomocí 
mnoha profesionálních technologií. 

Centralizovaná 
správa

Možnost přístupu a řízení vybavení prostřednictvím 
jediného webového uživatelského rozhraní vytvořeného  
v souladu s platformou Trellis.

Automatická 
detekce prostředí

Proaktivní řízení prostředí pomocí automatické detekce  
a hlášení provozních faktorů, jako je např. teplota, vlhkost, 
vibrace, kouř, pohyb či používání dveří.

Avocent Universal 
Management 
Gateway appliance - 
common collection 
engine
Manages 
Windows servers
Manages Linux 
servers and 
serial devices
Manages service 
processors
Manages rack sensors/
environmentals
Manages PDU

DSView Trellis Applications 

SENSORS SENSORS

RDU
Manages rack sensors/
environmentals

Service Processor 
Manager
Manages service 
processors

Advanced Console 
Server
Manages 
Linux/Unix
servers, serial 
devices and IPDU

MergePoint UnityTM

Manages Windows
servers and IPDU

CURRENT 
POINT PRODUCTS

FUTURE 
SOLUTION

NETWORK NETWORK

Univerzální konektor pro platformu Trellis



Zjednodušte si správu složitých datových center s platformou Trellis
Se sadou integrovaných součástí bude správa IT infrastruktury jednodušší a mnohem efektivnější. 
Dojde ke zvýšení provozní účinnosti, zachování maximálního výkonu systému a maximalizaci využití 
vašeho vybavení. 

FUNKCE  
PLATFORMY 
TRELLIS VÝHODY

Správa majetku • Získejte v reálném čase přehled o veškerém vybavení datového centra i o tom, kde a nakolik je využitá 
kapacita a kde ještě zbývá.

• Snižte časovou náročnost i náklady na správu prostoru v jednotlivých odděleních i podlažích prostřednictvím 
grafického rozhraní, které spolehlivě identifikuje pozici každé položky v prostoru nebo v rozvaděči.

Správa konfigurace • Zlepšete údržbu vybavení díky kompletnímu katalogu všech vzájemných vztahů a závislostí souvisejících  
s napájením, připojením úložných zařízení i sítěmi. 

• Vyřešte problémy s připojením snadno a rychle s pomocí automatických výstražných hlášení při překročení 
nastavené mezní hodnoty pro plán, skupinu či zařízení. 

Řízení operací • Dosáhněte efektivnějšího využití infrastruktury a odstraňte všechna slabá místa pomocí údajů o spotřebě 
energie v reálném čase, informací o vývoji spotřeby a napájení v minulosti a možnosti plánovat budoucí 
požadavky.

• Efektivně spravujte virtuální vrstvy s kompletním přehledem o vztazích virtuálních strojů a fyzických zařízení.

Plánování změn • Lépe rozhodujte o nasazení zařízení na základě údajů o aktuální spotřebě energie, kapacitě a možnosti 
předvídat vliv jednotlivých změn.

• Přesné instrukce pro každou změnu zajistí lepší řízení změn napříč několika projekty.

Provozní správa • Zajistěte kontinuitu kritických funkcí firem díky komplexní správě událostí a systému výstražných upozornění. 
• Obnovujte dohody o úrovni poskytovaných služeb (smlouvy SLA) prostřednictvím uživatelsky definovatelných 

mezních hodnot a detailního přehledu o stavu provozního prostředí i podmínkách na pracovišti.

Správa využití energie • Přesné informace o využití energie a nákladech na provoz subsystémů poskytnou aktuální i historické 
přehledy o efektivitě datového centra, včetně PUE, DCiE a kWh.

• Zjistěte, u kterých zařízení a ve kterých subsystémech dochází ke ztrátám účinnosti.

Správa napájení • Řízení napájení od elektroměru až po zásuvkové lišty (PDU) v rozvaděči. Grafický přehled stavu jednotlivých 
zařízení v reálném čase a přehled souvisejících připojení, která odrážejí aktuální toky energie v systému.

• Předejděte výpadkům díky nastavitelným mezním hodnotám a systému proaktivních výstražných hlášení, 
když se některý z přívodů blíží k mezní hodnotě.

Správa chlazení • Centrální správa chlazení prostřednictvím komplexního přehledu o využití systému a přehledu o částečné 
i celkové kapacitě systému, od zdrojů chlazení a zvlhčování až po vstupy chladného vzduchu  
do rozvaděčů.

• Eliminujte přetížení HVAC systému pomocí uživatelsky definovaných limitů kapacity a proaktivních výstrah.



Zásadní rozdíly platformy Trellis

DOSTUPNOST
 Dokonalý přehled o využití 

kapacity zajistí kontinuitu 
kritických funkcí a služeb

 Rozpoznáním závislostí 
předejdete možným 
rizikům změn 

 Optimalizací prostředků 
prodloužíte životnost své 
současné infrastruktury

EFEKTIVITA
 Sjednocené řízení veškerého 

vybavení a IT infrastruktury

 Maximalizace využití 
stávajících prostředků 
za účelem snížení ceny 
výpočetního cyklu

 Zvýšená produktivita 
pracovníků a procesů díky 
přesnému plánování  
a provádění činností

AGILITA
 Proaktivní řízení kapacity 

a předvídání změn

 Dynamické přizpůsobení 
infrastruktury datového 
centra aktuálním 
potřebám

Jak mohu zlepšit dohody o úrovni poskytovaných služeb (smlouvy SLA)?
Celou infrastrukturu budete moci řídit pomocí jediné platformy, získáte informace o infrastruktuře v reálném 
čase, budete moci využít analytické nástroje pro rozhodování a budete moci provádět několik činností současně 
prostřednictvím jediného uživatelského rozhraní. Dojde tak k redukci potřebné koordinace i počtu kroků nutných 
k řešení jednotlivých záležitostí, získáte lepší přehled o trendech, které, nejsou-li reflektovány, mohou vést  
k narušení služeb.

Mám dostatečnou kapacitu pro nasazení nového vybavení? Jaké je optimální umístění?
Budete mít k dispozici kompletní vizuální přehled o veškerém vybavení, jeho umístění, závislostech a výkonu, 
který je aktualizován v reálném čase. Vždy tak budete mít dokonalý přehled o aktuálním stavu. S rozsáhlou 
knihovnou prvků budete moci simulovat různé scénáře pro přidávání dalšího vybavení a následně získáte 
doporučení pro jeho optimální rozmístění. Budete mít jistotu, že každý váš krok povede ke zvýšení efektivity  
a že vaše vybavení bude umístěno tak, aby došlo ke zvýšení výkonu veškerého vybavení.

Jak mohu eliminovat nevyužitou kapacitu?
S informacemi v reálném čase o tom, jak datové centrum funguje, budete moci maximalizovat efektivitu operací 
a zmenšit záložní kapacitu, čímž zvýšíte využití stávajících investic a předejdete nepotřebným nákladům.

Provozujte své datové centrum s vyšší kapacitou díky vyšší 
efektivitě a menšímu riziku neplánované odstávky.



TM

SiteWebTM

SiteUnit
RDU

Aperture AIRM

ApertureTM VistaTM

LiebertTM NFormTM

Avocent Data Center PlannerTM

Avocent AMPLiebert SiteScanTM Avocent DSViewTM

Avocent® KVM

CycladesTM Managed Power Strip

Power switching (Liebert/ASCO)

Real-time correlation/aggregation

Control (server management, 
power, cooling, 
environmental, storage) 

Power conditioning

Power conversion

Power distribution

VisualizationSpace management 
(inventory, autodiscovery, 
enclosures, cmdb, planning)

Heat transfer

Airflow management

Data acquisition (temp, humidity, 
leak detection, battery)
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Emerson Network Power –  
Osvědčený partner při přeměně infrastruktury
Stovky datových center na celém světe spoléhají na 
produkty, řešení a služby společnosti Emerson Network 
Power, které jim pomáhají optimalizovat správu jejich 
infrastruktury. Díky schopnostem platformy Trellis, 
rozsáhlým zdrojům, zkušenostem  
a technologiím může Emerson Network Power pomoci 
společnostem jedinečným způsobem zlepšit komunikaci 
mezi datovým centrem a jednotlivými vrstvami IT 
infrastruktury, zajistit nebývale vysokou úroveň 
dostupnosti, provozní dokonalosti, agility  
a rychlosti služeb.

• Lídr v oblasti řešení pro infrastrukturu datových center
• Průkopník v poskytování řešení pro správu podniků 

a IT infrastruktury 
• Součást světové 100 softwarových vývojářů
• Jasná volba světových prodejců OEM technologií
• Bohatá historie inovací a investic v oblasti výzkumu a 

vývoje
• Holistický přístup a odbornost založená na 

komplexních službách



Emerson Network Power.
Světový lídr v zajišťování Business-Critical ContinuityTM.

AC Power
Connectivity
DC Power

Embedded Computing
Embedded Power
Infrastructure Management & Monitoring

Outside Plant
Power Switching & Controls
Precision Cooling

Racks & Integrated Cabinets
Services
Surge Protection

EmersonNetworkPower.com

Emerson, Business-Critical Continuity a Emerson Network Power jsou ochranné známky společnosti Emerson Electric Co. nebo jedné z jejích přidružených společností.  Všechny ostatní značky 
jsou majetkem příslušných vlastníků. ©2010 Emerson Electric Co. 0611-TRELLIS-BRO-CZ

Emerson Network Power, divize společnosti Emerson 
(NYSE:EMR), je světovým lídrem v zabezpečování Business-
Critical Continuity™ 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. 
Chcete-li se dozvědět více informací, navštivte prosím stránky 
www.Aperture.com, www.Avocent.com nebo  
www.EmersonNetworkPower.com.


