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VMware vCenter Site Recovery Manager 5.1

O que é o VMware vCenter 
Site Recovery Manager?
O vCenter Site Recovery Manager é o produto de 
gerenciamento de recuperação de desastres líder do mercado. 
Ele garante a proteção mais simples e confiável contra 
desastres para todos os aplicativos virtualizados. O Site 
Recovery Manager aproveita o econômico vSphere Replication 
e oferece suporte a um amplo conjunto de produtos de alto 
desempenho de replicação de armazenamento para replicar 
máquinas virtuais em um site secundário. O produto apresenta 
uma interface simples para configuração de planos de 
recuperação que são coordenados em todas as camadas 
da infraestrutura, substituindo os tradicionais manuais de 
administração propensos a erros. Os planos de recuperação 
podem ser testados sem causar interrupções quantas vezes 
forem necessárias, de modo a garantir que atendam aos 
objetivos da empresa. No momento da migração ou do failover 
de um site, o Site Recovery Manager automatiza os processos 
de failover e failback, garantindo RPOs (Recovery Point 
Objectives, objetivos de ponto de recuperação) e RTOs 
(Recovery Time Objectives, objetivos do tempo de 
recuperação) rápidos e altamente previsíveis.

VISÃO GERAL

O VMware vCenter™ Site Recovery Manager™ 
é o produto de gerenciamento de recuperação 
de desastres líder do mercado. Ele garante a 
proteção mais simples, econômica e confiável 
contra desastres para todos os aplicativos 
virtualizados. O Site Recovery Manager aproveita 
o econômico VMware vSphere® Replication ou a 
replicação baseada em armazenamento para 
fornecer gerenciamento centralizado de planos 
de recuperação, permitir testes sem interrupções 
e automatizar os processos de migração e 
recuperação de sites.

BENEFÍCIOS

tradicionais e propensos a erros por planos 
de recuperação simples e automáticos.

e recuperação de sites para garantir uma 
recuperação rápida e confiável.

failovers preventivos.

replicação. Utilize o vSphere Replication para 
obter uma replicação econômica ou com base 
em armazenamento em ambientes grandes e 

O Site Recovery Manager automatiza o failover e a migração de máquinas virtuais para um site secundário. Ele conta com o vSphere Replication ou com uma ampla variedade de 
produtos de replicação baseados em armazenamento para replicar máquinas virtuais no site de recuperação.
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Automatizar os processos de migração e recuperação 
de sites para garantir RTOs rápidos e confiáveis. O Site 
Recovery Manager automatiza todo o processo de migração 
e recuperação de sites. Na inicialização do failover de um 
desastre, os serviços comerciais são automaticamente 
recuperados sem nenhuma intervenção manual. Como a 
automação elimina o risco inerente dos processos manuais, 
o failover de desastre pode ser executado muito mais rápido 
e com RTOs altamente previsíveis. Os tempos normais de 
recuperação variam de 30 minutos a duas horas, dependendo 
da configuração.

Simplificar as migrações planejadas e os failovers 
preventivos. Além da recuperação de desastres, o Site 
Recovery Manager é usado frequentemente para simplificar 
e automatizar migrações de site planejadas e failovers 
preventivos. O failback automático permite uma migração 
rápida e fácil de aplicativos do site secundário de volta ao site 
de produção, usando o plano de recuperação original. Além 
disso, a migração planejada pode ser usada quando uma 
organização sabe que dali a algumas horas essas máquinas 
virtuais serão migradas. Nesse caso, o fluxo de trabalho da 
migração planejada garante migrações exatas de máquinas 
virtuais em um estado consistente de aplicativos sem perda 
de dados.

Como o Site Recovery 
Manager funciona?
O Site Recovery Manager integra-se perfeitamente ao produto 
de replicação subjacente, ao vSphere e ao vCenter Server para 
automatizar inteiramente os processos de recuperação. O Site 
Recovery Manager depende dos seguintes componentes:

Replicação de máquinas virtuais em um site secundário. 
O Site Recovery Manager exige um produto de replicação 
subjacente para copiar dados da máquina virtual em um site 
secundário. A replicação pode ser fornecida pelo vSphere 
Replication integrado ou por um produto terceirizado 
de replicação baseado em armazenamento. O vSphere 
Replication fornece replicação simples e econômica para 
sites menores e aplicativos de camada 2. Na maioria das 
vezes, a replicação baseada em armazenamento é usada 
para ambientes essenciais aos negócios.

Integração com o produto de replicação. O Site Recovery 
Manager integra-se ao produto de replicação subjacente 
por meio do SRA (Storage Replication Adapter, adaptador 
de replicação de armazenamento). Essa parte do software, 
gravado pelo fornecedor da replicação, permite que o 
Site Recovery Manager veja quais máquinas virtuais serão 
replicadas e coordene a execução dos planos de recuperação 
com a camada de replicação.

Como o VMware vCenter 
Site Recovery Manager é 
utilizado?
As soluções tradicionais de recuperação de desastres 
geralmente não atendem aos requisitos de negócios, pois são 
muito caras, complexas e não confiáveis. Consequentemente, 
os departamentos de TI — que não têm certeza se a qualidade 
da proteção vale o quanto custa — hesitam em expandir a 
proteção contra desastres para além dos aplicativos que 
são de fato essenciais. A melhor solução de recuperação 
de desastres deve fornecer uma excelente proteção, com 
um mínimo de esforço, ao custo mais baixo possível. As 
organizações de TI usam o VMware vSphere e o vCenter 
Site Recovery Manager para garantir RTOs e RPOs altamente 
confiáveis a um custo e nível de complexidade muito mais 
baixos que as soluções tradicionais de recuperação de 
desastres costumam apresentar. Com o Site Recovery 
Manager, as organizações podem expandir a proteção 
contra desastres para todos os aplicativos que são executados 
na plataforma vSphere, bem como para sites menores.

As organizações usam o Site Recovery Manager 
para:
Simplificar a configuração dos planos de recuperação 
e migração. A configuração dos planos de recuperação 
tradicionais é complexa. Normalmente, eles são tirados 
de manuais de administração, que são propensos a erros 
e rapidamente saem de sincronia com as alterações de 
configuração. Com o Site Recovery Manager, a configuração 
de um plano de recuperação é simples e pode ser feita em 
questão de minutos, e não em semanas, como é exigido para 
configurar os manuais de administração tradicionais. Por meio 
de uma interface totalmente integrada ao VMware vCenter 
Server, o usuário simplesmente seleciona as máquinas virtuais 
a serem protegidas, mapeia máquinas virtuais para recursos 
no site de recuperação e especifica a sequência de inicialização 
das máquinas virtuais. O Site Recovery Manager simplifica 
significativamente os planos de recuperação, coordenando 
automaticamente a maioria das etapas manuais dos planos 
de recuperação tradicionais.

Executar os testes dos planos de recuperação e migração 
não interruptivos. Com o Site Recovery Manager, os planos 
de recuperação podem ser testados quantas vezes forem 
necessárias, sem interromper os sistemas de produção. O 
Site Recovery Manager fornece um relatório detalhado com 
os resultados dos testes, incluindo o RTO alcançado. Com 
essas informações, as organizações têm a certeza de que a 
respectiva proteção contra desastres atenderá aos objetivos 
da empresa. Elas podem salvar os resultados dos testes e 
usá-los para demonstrar a conformidade com os requisitos 
de recuperação de desastres.
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prioridade no site de failover.

personalizados.

controles granulares de acesso com base em funções.

compartilhado.

Testes sem interrupção

executar testes de recuperação sem interromper a replicação.

qualquer impacto nos aplicativos de produção.

testes e failover a partir do vCenter Server.

cenários de teste.

conclusão dos testes.

Compatível com vSphere Replication
Aproveite a primeira replicação baseada em hypervisor 
do setor, criada especificamente para o vSphere e o Site 
Recovery Manager.

máquina virtual mais granular e flexível.

entre os sites.

o armazenamento conectado diretamente.

da rede.

Suporte à replicação terceirizada baseada em 
armazenamento

armazenamentos e produtos de replicação compatíveis 
dos principais fornecedores. 

através dos SRAs.

dados para migrações planejadas e failovers de recuperação 
de desastres coordenados.

Integração com o vCenter Server. O Site Recovery Manager 
exige instâncias separadas do vCenter Server nos sites de 
produção e failover. As instâncias do Site Recovery Manager 
são implantadas em ambos os sites e se integram diretamente 

Configuração dos planos de recuperação. O Site Recovery 
Manager apresenta uma interface intuitiva que ajuda os 
usuários a criar planos de recuperação para diferentes 
cenários de failover. Os usuários podem mapear os recursos de 
produção para os recursos de recuperação, especificar quais 
máquinas virtuais proteger e as sequências de inicialização 
relativas, e identificar máquinas virtuais de baixa prioridade 
a serem suspensas no site de failover. Os usuários também 
podem incluir scripts personalizados e reconfigurar endereços 
IP automaticamente para suas máquinas virtuais.

Fluxos de trabalho de testes, failover de recuperação de 
desastres e migração planejada. Assim que for configurado 
um plano de recuperação, os administradores poderão 
executá-lo com fluxos de trabalho de testes, migração 
planejada e failover de recuperação de desastres. O fluxo 
de trabalho de testes inicia as máquinas virtuais protegidas 
em um ambiente isolado, garantindo que essas máquinas de 
teste sejam completamente isoladas das máquinas virtuais de 
produção. O fluxo de trabalho de recuperação de desastres 
interrompe a replicação e recupera as máquinas virtuais 
protegidas no site de failover, enfatizando a redução dos 
tempos de respostas. O fluxo de trabalho de migração 
planejada desliga normalmente as máquinas virtuais no 
site original, sincroniza os dados concluindo a replicação 
e recupera as máquinas virtuais no site de failover. Com os 
fluxos de trabalho de failover de recuperação de desastres 
e migração planejada, os usuários podem fazer failback 
automaticamente no site de produção, aproveitando o plano 
de recuperação inicial e simplificando as migrações rotineiras.

Principais recursos do Site 
Recovery Manager
Planos de recuperação centralizados

vCenter Server.

Replication ou pela replicação baseada em armazenamento.

failover (pools de recursos, comutadores virtuais e pastas de 
máquina virtual).
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Migração planejada

migrações consistentes de aplicativos, sem perda de dados.

site original.

completa das máquinas virtuais desligadas no site de failover.

virtuais com consistência de aplicativos.

Edições do Site Recovery 
Manager
em duas edições para ajudar na proteção do ambiente virtual. 

nível corporativo a todos os aplicativos na plataforma vSphere.  

máquinas virtuais por site e por instância do Site Recovery 
Manager.

O Site Recovery Manager Enterprise também pode ser 
adquirido como parte do VMware vCloud Suite® Enterprise. 
Encontre mais informações sobre o vCloud Suite em 
http://www.vmware.com/go/vcloud-suite-licensing.

Saiba mais
Para obter informações ou comprar produtos VMware, ligue 

http://www.vmware.com/
products ou pesquise na Internet um revendedor autorizado. 
Para obter especificações detalhadas do produto e requisitos 
de sistema, consulte o guia de instalação e configuração do 
Site Recovery Manager.

 

Failover automático de recuperação de 
desastres

as possíveis falhas no site.

datastores replicados para recuperação.

de failover.

pré-especificada.

recuperação.

vCenter Server.

Failback automático 

replicação automaticamente para o site original.

http://www.vmware.com/go/vcloud-suite-licensing
http://www.vmware.com/products
http://www.vmware.com/products

