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LiveTime Appliance 5.0
A appliance ITIL LiveTime torna mais eficiente a aplicação
de Gestão de Serviços da LiveTime utilizando hardware e
sistema operativo topo de gama por forma a oferecer uma
solução plug and play completa. Concebida especialmente
para organizações que requerem um serviço préconfigurado e formatado e uma solução de suporte sem
necessidades de manutenção, a appliance LiveTime pode
ser instalada em poucos minutos.

Plug and Play

Infraestrutura Open Source

Não é necessário dispender semanas
para instalar e configurar a solução. Está
tudo já previamente instalado e
optimizado para a Sua organização.
Basta simplesmente ligar a appliance à
rede, configurar o hostname e endereço
IP e fazer login. E já está! Pronto e a
funcionar.

Numa perspectiva de fornecedor de
soluções neutro, os Clientes podem
utilizar as soluções RDBMS MySQL
5.0 ou PostgreSQL 8.3 incluídas, ou,
em alternativa, ligar qualquer base de
dados de outros fornecedores como
Oracle, DB2, SQL Server, Sybase,
entre outros. Adicionalmente, a
appliance reforça as soluções Apache
Web Server 2.0, Tomcat 6.0 e Java 6
como os melhores produtos para um
máximo de uptime e fornecimento de
serviço aos Clientes.

Extrema Segurança
O sistema foi desenhado para ser
totalmente seguro. Baseado no sistema
operativo Solaris 10 da Sun
Microsystems completamente revisto
para deixar apenas activos os serviços
principais mínimos necessários ao
LiveTime.
Manutenção zero
A administração única baseada em Web
da LiveTime oferece controlo sobre
todos os aspectos do fornecimento de
serviço. Com facilidades de manutenção
automática incluídas, não é necessário
fazer login no sistema operativo. Tarefas
automáticas tomam conta de todas as
ocorrências, deixando os
administradores de TI livres para
responder a outras solicitações mais
críticas.
Controlo sem esforço
Integrado com Active Directory e LDAP,
o acesso dos utilizadores pode ser
gerido centralmente permitindo, assim, a
automatização simples da gestão da
informação de utilizadores e grupos de
toda a organização. A interface Web 2.0
única da LiveTime fornece acesso fácil a
todas as funcionalidades. Com suporte
para os principais web browsers, o
sistema pode ser acedido a partir de
qualquer ponto, dentro ou fora da
organização. Sem necessidade de
plugins, a solução LiveTime é uma
solução eficiente e simples de utilizar e
gerir.

Elevada Performance
A appliance da LiveTime foi totalmente
optimizada para a máxima
performance e uptime.
Especificamente desenhada para
elevados volumes de transacções
concorrentes, disponibiliza uma
performance excelente. O resultado é
um serviço de suporte que está
sempre disponível para os Clientes. À
medida que crescem as necessidades,
a organização poderá implemetar
cluster entre máquinas para aumentar
a redundância e performance.
Tolerância a falhas
A appliance da LiveTime incorpora
tolerância a falhas para os principais
serviços principais de forma a
possibilitar um diagnóstico fácil e
rápido de problemas que possam
surgir. Re-início automático e sistemas
de recuperação de erros permitem o
arranque e paragem do sistema,
enquanto falhas de rede são
detectadas e resolvidas.
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Características
O LiveTime Service Management é indicado para funcionar
em 64 bit, permitindo tirar vantagens das memórias
modernas, tecnologias de processadores e performance. A
appliance LiveTime está disponível em 4 modelos diferentes
utilizando processadores AMD Opteron ou Intel.
Cada modelo pode ser configurado como um servidor de
base de dados ou servidor aplicacional com redundância e
failover optimizados ou como um sistema standalone.

Vendedor Neutro
A LiveTime suporta a maioria dos
sistemas operativos, bases de dados e
browsers. A instalação e configuração
simples em infraestruturas reduz a
necessidade de investimento em software
proprietário ou hardware específico.
Standards Abertos
A LiveTime utiliza standards abertos
sempre que possível e é compatível com
standards existentes como J2EE, XML e
UDDI, bem como com plataformas
tecnológicas abertas como o Linux. Estes
esforços oferecem aos Clientes LiveTime
tempos de implementação mais curtos e
uma aplicação mais fiável e interactiva
que permite escalar de uma
implementação de um único servidor até
integrações mais complexas baseadas
em clusters distribuídos.
Escalabilidade
A solução LiveTime suporta milhares de
utilizadores concorrentes. Integra
facilmente com outros sistemas para
expandir e adaptar-se às necessidades e
requisitos da organização.Pode ser
implementado num ambiente de cluster
para assegurar a máxima escalabilidade,
confiança e elevada disponibilidade.
Facilidade de utilização Web 2.0
Baseada nas mais recentes tecnologias
Web 2.0 como AJAX (Asynchronous
JavaScript) e XML, o sistema tem uma
facilidade de utilização inigualável. Pode
ser acedida a partir dos principais web
browsers, incluindo os disponíveis na
maioria dos PDA's.

Gestão do Conhecimento
Processos eficientes de criação,
publicação e distribuição de conhecimento
facilitam o tempo de resolução, reduzem a
frustração e dão maior liberdade aos
clientes para resolverem as suas próprias
questões – a chave para assegurar
reduções de custo e rapidez do ROI.
Separação do Conhecimento
Todo o conhecimento é separado baseado
na propriedade de Items de Configuração
(CI). Isto assegura que todos os
utilizadores recebem informação
personalizada relevante para as suas
necessidades.
Motor de Pesquisa
O motor de pesquisa incluído no LiveTime
permite aos utilizadores pesquisar através
de milhões de artigos, incidentes e notas,
numa questão de milisegundos, utilizando
a lógica de pesquisa booleana standard.
Isto inclui documentos anexos do tipo
Word, PDF, Texto, HTML, RTF, Star e
formatos Open Office.
Inteligência Artificial (AI)
Utilizando sofisticadas técnicas de
Inteligência Artificial (AI), a LiveTime
reforça a resolução à primeira, sem
necessidade de intervenção humana. O
sistema aprende com a experiência e de
uma forma inteligente selecciona as
soluções e acções baseadas em
análises heurísticas e empíricas.
Gestão de Workflow
Por forma a corresponder com sucesso
às expectativas de SLA, a LiveTime
permite ao Service Desk associar cada
estado do workflow de um serviço
requisitado a um OLA ou UC. A LiveTime
valida os tempos de SLA contratados.
Acesso baseado em privilégios
A LiveTime controla o acesso de
utilizadores através de privilégios
baseados em funções. Integração eficiente
com LDAP ou Active Directory, asseguram
autenticação instantânea de utilizadores
para qualquer grupo de utilizadores, a
partir de um repositório central.
Upgrades instantâneos
A LiveTime permite efectuar upgrades
com um simples clique. Não é
necessário envolver recursos de TI ou
Consultores – simplesmente basta fazer
o upgrade da licença, substituir a
aplicação principal e clicar no botão
'upgrade'.
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Model 200
• Processadores 2x AMD Opteron Dual Core 2216
• 1MB L2 Cache por Processador
• Memória 4GB
• Discos 2x 73GB 10K RPM SAS
• RAID Striping
• 1 DVD-ROM Drive
• 4 Portas Ethernet 10/100/1000
• 3 Portas USB, 1 Porta Série
• Fonte de alimentação redundante com substituição
online
• 1U Rackmount chassis
• Gestão Remota IPMI 2.0
• Slide Rail Kit
Model 400
• Processadores 2x AMD Opteron Dual Core 2218
• 1MB L2 Cache por Processador
• Memória 4GB
• Discos 2x 146GB 10K RPM SAS
• RAID Striping
• 1 DVD-ROM Drive
• 4 Portas Ethernet 10/100/1000
• 3 Portas USB, 1 Porta Série
• Fonte de alimentação redundante com substituição
online
• 1U Rackmount chassis
• Gestão Remota IPMI 2.0
• Slide Rail Kit
Model 600
• Processadores 2x Intel Xeon Quad Core E5440
• 6MB L2 Cache por Processador
• Memória 4GB DDR2
• Discos 2x 146GB 10K RPM SAS
• 1333 MHZ Front Side Bus
• RAID Striping
• 1 DVD-ROM Drive
• 4 Portas Ethernet 10/100/1000
• 5 Portas USB, 1 Porta Série
• 8 Disk Drive bays
• 1U Rackmount chassis
• Advanced Lights Out Management
• Slide Rail Kit
Model 800
• Processadores 2x Intel Xeon Quad Core E5460
• 6MB L2 Cache por Processador
• Memória 8GB DDR2
• Discos 4x 146GB 10K RPM SAS
• 1333 MHZ Front Side Bus
• RAID 0,1
• 1 DVD-ROM Drive
• 4 Portas Ethernet 10/100/1000
• 5 Portas USB, 1 Porta Série
• 8 Disk Drive bays
• 1U Rackmount chassis
• Advanced Lights Out Management
• Slide Rail Kit
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Pré-instalado com
• Solaris 10 Update 4
• Tomcat 6.0
• Apache 2.0.52
• MySQL 5
• PostgreSQL 8.3

Comercializado em Portugal por TintaDigital
Pólo Tecnológico de Lisboa, lt. 1 – CID
1600-546 Lisboa
Telf.: +351 217 101 165
Fax:+351 217 101 186
email: info@tintadigital.com

Bases de Dados suportadas
• Oracle 9.2.0.5, 10g
• DB2 8.x, 9.x
• DB2 i5/OS v5r2
• SQL Server 7, 2000, 2005
• MySQL 4.1, 5.x
• Informix DS 9.2 and later
• Ingres r3
• PostgreSQL 8.x
• Sybase ASE 11, 12.x
• Sybase ASA 8.0 and later

www.TintaDigital.com

Java
• Versão 6.0
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