
 

DataCore e Vmware 

Integração do Virtual Center de VMware – para a administração de SAN simples e completa 

Na conferência VMworld, DataCore introduziu um plug-in de gestão para o Virtual Center de VMware. 
Isto oferece aos administradores de sistema a possibilidade de administrar e atribuir capacidade a partir 
de suas redes de área de armazenamento (SANs) virtualizadas de DataCore diretamente a máquinas 
virtuais ESX a partir do mesmo console que utilizam para controlar outros parâmetros de virtualização de 
VMware. Além disso, também é possível acessar um poderoso e amplo centro de controle de 
administração de SAN que satisfaz as necessidades e os objetivos, inclusive dos clientes de 
armazenamento físico e virtual mais exigentes. 

Migração com economia de tempo – Transporte de imagens do sistema entre máquinas físicas e 
virtuais de forma rápida e automática em ambientes virtuais VMware, Citrix e Microsoft  

A migração de imagens de disco e de volumes de trabalho entre diferentes sistemas operacionais, 
hipervisores e subsistemas de armazenamento sempre foi uma tarefa difícil e lenta que implica extensos 
backups e restaurações seguidas de complicadas conversões de formato. James E. Price III, Vice-
presidente de Marketing de Produto e Canal da DataCore Software destaca que “diferentemente de  
alternativas inferiores, DataCore aproveita sua capacidade intrínseca de generalizar discos virtuais para 
fazer com que imagens fonte de um ambiente Windows estejam disponíveis imediatamente em uma 
plataforma física ou virtual diferente”. A migração ocorre no background sem modificar a fonte original, o 
que evita migrações potencialmente irreversíveis.  

Estas capacidades novas e avançadas foram agrupadas como uma opção “Trasporter” de €998 ante as 
licenças de software de SANmelody e de SANsymphony.  O Transporter pode ser utilizado para realizar 
uma quantidade ilimitada de migrações. O Transporter é a maneira mais rápida e geral de importar 
imagens do Windows, incluindo a unidade de inicialização, entre plataformas físicas ou virtuais diferentes 
sem a necessidade de esperar a realização de extensas cópias de disco a disco ou conversões 
propensas a erro.  

Certificação de guia de compatibilidade SAN de VMware  – Alta disponibilidade e 
Failover/Failback automático de DataCore  

O último lançamento do software SANmelody e SANsymphony de DataCore foi certificado com o mais 
recente lançamento de ESX Server 3.x de VMware. A certificação cobre conectividade iSCSI de base, 
bem como os mais rigorosos cenários de failover automático de port de armazenamento requeridos em 
configurações de alta disponibilidade.  
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