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IT-infrastrukturen giver stigende udfordringer
PEM SKABER OVERBLIK, STYRBARHED OG FÅR OMKOSTNINGERNE UNDER KONTROL
Det bliver mere og mere komplekst at drive moderne IT-

En utilfredsstillende situation for både IT-

miljøer. Serverparken vokser og bliver virtualiseret. Flere

funktionen og den organisation, den skal

og flere data placeres i et voksende antal databaser på

EN GOD START PÅ ITIL
PEM bygger på principperne i ITIL®

hjælpe.

(IT Infrastructure Library), den

mange platforme, og applikationsmængden stiger konstant.

udbredte best practice for IT drift.

Applikationerne skal ændres og videreudvikles, og dette

Pragmatic Consult bruger PEM til at ændre denne situation

PEM implementerer de nøgleproces-

kræver test og stram versionsstyring.

radikalt. Med PEM kommer IT infrastrukturen under kon-

ser, der styrer den centrale IT

trol og brugernes tilfredshed stiger markant i takt med

infrastruktur og etablerer et ITIL

Derfor er IT-driften og -udviklingen under stigende pres, IT

kvaliteten. Samtidig falder omkostningerne til styring af IT-

DML (Definitive Media Library) som

-omkostningerne vokser, der opstår kvalitetsproblemer og

infrastrukturen markant.

fundamentet for styringen.

den oplevede service falder.

VÆSENTLIGE
OMKOSTNINGSREDUKTIONER


MILJØÆNDRINGER SKER HURTIGERE



AUTOMATISERING MINIMERER FEJL



BEDRE UDNYTTELSE AF SERVERE



MERE EFFEKTIV FEJLSØGNING



PARALLELLE TESTFORLØB ER MULIGE



AUTOMATISK OPRYDNING AF TESTMILJØER



HØJEFFEKTIV RETABLERING

Forretningen skal
kunne udvikle sig hurtigt

T E S T - O G U D V I K L I N G S MI L JØ E R
- ALDRIG IGEN EN FLASKEHALS

VI KENDER DINE
TEKNOLOGIER
Ud af boksen understøtter PEM de fleste al-

I MP L E M E N T E R I N G A F N Y E MI L J Ø E R

SIKKERHED MOD KATASTROFEN

PEM’s egen database rummer hele virksomhedens IT-

Forretningskritiske systemer skal bare være tilgængelige

Microsoft Windows-familien samt LINUX •

infrastruktur. Derfor foregår etablering af et nyt miljø nemt

hele tiden – og kommer nedbruddet alligevel, skal de kunne

Virtualisering med VMware og Hyper-V •

og hurtigt - fra behovet opstår til et færdigt miljø er kørende,

retableres meget hurtigt.

mindelige teknologier, der bruges i dag:

Specialicerede servere:

går der ofte under et par timer. Den traditionelle proces

- MOSS, Biztalk, xRM m.fl.

tager meget længere tid fordi konfiguration af de mange dele,

PEM er bygget til at sikre

SQL Server og andre databasesystemer •

der indgår, sker manuelt.

den højeste tilgængelighed

samt en række andre •

og fuld konsistens i alle kø-

Hurtigt og simpelt at



Bestilling af nyt testmiljø modtages

rende miljøer - udvikling, test

understøtte nye teknologier



Eksisterende miljø-skabelon tilpasses let

- og produktion. Efter en



Automatisk, fuldt konsistens-check

katastrofesituation kan man



Deployment uden manuel indsats

med PEM nøjagtigt og hur-



Miljøet er klar til brug

tigt genskabe alle miljøerne
på en ny platform – præcist
som de var før katastrofen.

R U L L E T H E L E MI L JØ E T
TILBAGE

STYRING I DET DAGLIGE
I en moderne IT arkitektur kræver et brugersystem mange



Alle IT-miljøer konsistenscheckes før udrulning

forskellige servere for at fungere – et sammenhængende



PEMs miljøovervågning opdager problemer før skaden sker

IT-miljø. Med PEM sker styringen på IT-miljø niveau og



Fejl spores effektivt med den konsoliderede log-facilitet

ikke kun på enkeltserver niveau. Brugernes perspektiv og



Snapshot / restore på miljøniveau sikrer effektivt roll-back

IT-driftens perspektiv bliver derfor sammenfaldende.



Alle IT infrastrukturændringer dokumenteres automatisk



Genetablering efter nedbrud sker meget hurtigt og sikkert

På sekunder tager PEM et snapshot
af et kørende testmiljø
– på tværs af servere. Når som
helst kan du rulle hele miljøet tilbage
til et tidligere snapshot – med den
fulde konsistens opretholdt. Dette
giver en markant produktivitetsgevinst i et travlt projektforløb.

