
TAKE CONTROL
WIZARDS STORAGE PORTAL

Prisvindende performance analyse, overvågnings- og  
rapporteringsværktøj til IBM Tivoli Storage Manager 
og Storwize Family. 

AUTOMATISERING 
Høj sikkerhed og hurtige reaktionstider

NOTIFICERING
24x7 real-time overvågning af virksomhedens storage

OVERBLIK
Kundespecifik webportal med rapporter og grafer

FAKTUEL VIDEN
Opsamling af historiske data til brug for fejlsøgning 
og budgettering

HURTIG HJÆLP
Direkte adgang til B4Restores support-team

| IBM TSM |

| TILFREDSE KUNDER |

| IBM STORWIZE FAMILY  |

TDC HOSTING  JN DATA  LEGO  LM WIND POWER  ODENSE KOMMUNE  WAOO!  SOLAR  

SEAS-NVE  AARHUS UNIVERSITET  KMD  SE  DANSKE COMMODITIES og mange flere.



WIZARDS FOR TSM
WIZARDS FOR TSM HOLDER ØJE MED TIVOLI STORAGE MANAGER 
NÅR DU BRUGER TIDEN PÅ ANDRE TING.

Overvåger backupsystemet 24x7 på baggrund af finmaskede konfigurerbare politikker.  
Få automatisk besked via email eller SMS når virksomhedens backup SLA bliver kom-
promitteret. Rapporter og alarmer kan også videregives til andre management systemer, 
som f.eks. Tivoli Enterprice Console, SCOM, BMC Patrol via WSP Dynamic API eller Win-
dows Application Event log.

Visualiser og dokumenter datavækst og performance vha. historiske grafer og tabeller.  
Se f.eks. mængden af spildplads, belastning af tapedrev, backup performance,  
successrate. Hvor på døgnet ligger spidsbelastningerne? Er der perioder hvor  
systemet ikke rigtig laver noget? Se det vha. GANNT diagrammer.

Lokaliser og frigør kapacitet som bruges af gamle udgåede systemer, nedlagte data-
baser o.lign. Og frigør plads til nye vigtigere data.

Tampen brænder - Gå på opdagelse i f.eks. 2 måneders backupaktivitet og find de 
servere der har ændret backupmønster. Heat Maps visualiserer endog enormt store 
mængder informationer på en enkelt side.

Wizards for TSM giver en højt specialiseret, automatiseret og ensartet overvågning. 
Det giver direkte adgang til mere end 100 detaljerede rapporter og grafer, der gør 
det nemt at lokalisere driftsforstyrrelser, inden de udvikler sig til problemer.

Kombineret med direkte adgang til B4Restore’s TSM specialister, højner det  
virksomhedens datasikkerhed og sikrer optimal udnyttelse af backup ressourcerne. 

| BOTTOM LINE |



WIZARDS FOR STORWIZE FAMILY
WIZARDS FOR STORWIZE FAMILY ANALYSERER OG OVERVÅGER WORK- 
LOAD, TILGÆNGELIGHED OG PERFORMANCE I DIT STORAGEMILJØ.

Performance Analyse – overvåger alle niveauer både i det virtuelle- og det fysiske lag  
og rapporterer om afvigelser i workload og performance iht. SLA som du selv definerer.  
Modtag f.eks. en SMS hvis en host bruger mere end 10.000 IO/s eller hvis CPU belast-
ningen på en SVC Node overskrider 40%.

Visualiser og sammenlign – workload og kapacitet vha. et stort udvalg af konfigurer- 
bare grafer og rapporter. Lav f.eks. en visualisering der viser udviklingen i workload 
for hele virksomheden hen over det sidste år og lav drill-down direkte i grafen og se 
fordelingen pr. uge, dag, time og sågar pr. 5 minut.

Optimal tiering – opnås ved at balancere kapacitet og workload, så der ikke opstår  
hot-spots. Således at performance potentialet udnyttes af de systemer, der har mest 
brug for hastighed. WSP alarmerer automatisk, når behovet for migrering af volumes 
opstår. Enten pga. højt workload eller som følge af manglende udnyttelse af high-
performance storage.

Wizards for Storwize Family giver en dyb indsigt i alle storagesystemets lag, såvel i real-
tid som historisk. Den automatiserede overvågning og performance analyse åbner helt 
unikke muligheder for at udnytte performance- og kapacitetspotentialet i infrastrukturen. 
 
Kombineret med direkte adgang til B4Restore’s Storage specialister, sikres gode 
svartider, høj datasikkerhed og stor fleksibilitet i storagemiljøet.

| BOTTOM LINE |



PRØV WSP GRATIS I 30 DAGE
PRØV WIZARD STORAGE PORTAL GRATIS I 30 DAGE OG FÅ HURTIGT ET 
KOMPLET OVERBLIK OVER JERES STORAGE OG BACKUP INSTALLATION.

  WWW.B4RESTORE.COM/TRIAL

|  ADDRESS  |

AAHAVE PARKVEJ 31

DK-8260 VIBY J 

|  ADDRESS  |

TEGLHOLMSGADE 1-3 

DK-0900 KØBENHAVN C

|  DIGITAL  |

WWW.B4RESTORE.COM 

INFO@B4RESTORE.COM

|  NUMBERS  |

TEL  +45 70 20 75 80 

“ Med Wizards for Storwize Family kan vi altid se, hvor stor en del af vores 
storage, vi bruger, og vi har et helt nøjagtigt billede af SVC hardwarens ud-
nyttelsesgrad. Det giver et langt bedre udbytte af de virtuelle ressourcer og 
har betydet, at vi får mere ud af de penge, vi investerer i storage.

Andreas Holmblad, Storage Specialist, TDC Hosting

Wizards for TSM konverterer de omfattende logs til klar og tydelig  
information. Det er meget værdifuldt for os. Nu kan vi se de loggede data 
i form af søjle- og lagkagediagrammer samt andre typer grafer, og dermed 
kan vi med ét øjekast se, hvad der er foregået, hvordan systemet har det og 
hvad vi eventuelt skal være opmærksomme på.

Jan West, Backup Specialist, LM Wind Power

“

OM B4RESTORE
B4Restore er specialister i professionelle kompromisløse storage- og 
backup-løsninger, der gør en afgørende strategisk forskel for vores kun-
ders forretning.

Vores banebrydende cloud-teknologi har optimeret storage- og backup-
processerne i nogle af landets største virksomheder og har givet os titlen 
som en af IBM’s mest nytænkende storagepartnere i verden.

Besøg B4Restore’s LinkedIn side: linkedin.com/company/b4restore-a-s
Eller besøg vores website på: www.b4restore.com


