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Az Eaton Power Management Szoftver integrálja az új virtualizációs és 

konvergens infrastruktúra platformokat, több lehetőséget nyújtva az IT 

menedzserek számára 

  

ESPOO, Finnország … Az energiagazdálkodással foglalkozó Eaton vállalat örömmel jelenti be 

a díjnyertes Intelligent Power™ Manager szoftver új verziójának globális bevezetését 

Európában, illetve a közel-keleti és afrikai (EMEA) régióban. Az Intelligent Power Manager 1.40 

szoftver elősegíti az Eaton integrációját a Cisco Unified Computing System™ 

szervermenedzsmentjébe, lehetővé téve az IT menedzserek számára, hogy priorizálják és előre 

meghatározzák az egyes szerverek energiafogyasztási határértékekét annak érdekében, hogy 

meghosszabbodjon az akkumulátorok működési ideje áramszünet esetén. Integrálható a 

VMware® vSphere 5.5® virtualizációs környezetbe, így még nagyobb rugalmasságot nyújt a kis- 

és közepes méretű adatközpontok és szerverszobák számára. Ez az első olyan 

energiagazdálkodási szoftver, mely a VMware új webes kliensén belül, közvetlenül integráltan 

működik. 

 

„Az Eaton továbbra is iránymutató kíván maradni az energiagazdálkodási szoftverek területén 

olyan egyedülálló megoldásaival, amelyek magasabb üzleti értéket képviselnek a főbb 

egységesített infrastruktúra platformokkal való integráció révén.” – mondta Rory Higgins, az 

Eaton szoftvertermékek menedzsere. „A számítógépektől kezdve, a hálózati elemeken és a 

szoftvereken keresztül az adattárolási eszközökig az Eaton Intelligent Power Manager 

segítségével a felhasználók a teljes áramellátási infrastruktúrájukat vezérelhetik távolról, 

virtualizált platformokról, és átfogó energiagazdálkodási stratégiát állíthatnak fel.” 

 

Az Eaton Intelligent Power Manager szoftvere erőteljes és sokoldalú eszköz az informatikai 

eszközök menedzsmentjéhez, amely számos alapvető funkciót tartalmaz. Többek közt 

áttekintést ad a szünetmentes tápegység állapotáról és teljesítményéről, és szükség esetén 



 

biztosítja, hogy a szünetmentes tápegység által táplált összes eszköz leállítása előre beállított 

sorrendben történjen. Az eseménynapló és riasztási funkció áramszünetek esetén 

automatikusan kiváltja a külső rendszerek automatikus leállítását. Az Eaton Power Manager 

szoftver naplózza az áramszüneteket és a szünetmentes tápegység adatait, ami 

felbecsülhetetlen az áramellátási hibák felderítése során. 

 

Mivel az energiaellátás védelme és vezérlése ugyanolyan létfontosságú virtuális gépeknél, mint 

a fizikai szerverek esetében, az Eaton Intelligent Power Manager szoftver kiterjedt felügyeleti és 

menedzsment funkciókkal rendelkezik virtualizált környezetekben is. Kompatibilis az ESXi és 

VSphere, valamint a Microsoft Hyper-V virtualizációs platformjával, lehetővé teszi a biztonságos 

leállítást egyszerre több virtuális gép és hypervisor esetében is. 

  

A virtuális gép menedzsment megoldásokkal, mint pl. a vCenter, SCVMM vagy XenCenter a 

szoros integráció miatt az Intelligent Power Manager támogatja a szünetmentes működést a 

virtuális gépek migrációja közben, vagy akár áramszünet esetén is. 

 

Az Intelligent Power Manager 1.40 szoftver letölthető a www.eaton.eu/powerquality  

oldalról. Az alaplicenc legfeljebb 10 eszköz kezelését teszi lehetővé, ez a verzió ingyen 

használható. A Silver és Gold licencek nagyobb számú eszközre méretezve külön 

megvásárolhatóak.  

  

Az új videó, amely nagyon értékes információval szolgál az Eaton díjnyertes Intelligent Power 

Management szoftverével kapcsolatban, itt tekinthető meg : www.eaton.eu/video. További 

információ a szoftverrel kapcsolatban az alábbi címen: www.eaton.eu/intelligentpower. További 

információ az Eaton virtualizációs, egységesített infrastruktúra témakörben:  

www.eaton.eu/virtualisation és www.eaton.eu/ci . 

 

Az Eaton vállalat villamosipari ágazata globális vezető szerepet tölt be és szakértői 

tapasztalattal rendelkezik az energiaelosztás, az áramkörök védelme, a szünetmentes 

energiaellátás, a vezérlés és automatizálás,, a világítástechnika, a strukturális megoldások és a 

csatlakozástechnika, a szélsőséges és veszélyes környezetekhez nyújtott megoldásokban és a 

mérnöki szolgáltatásokban. Komplett termékportfóliójának köszönhetően az Eaton mindig képes 

megoldásokat kínálni napjaink legnehezebb villamosenergia-gazdálkodási kihívásaira.  

 



 

Az Eaton egy energiagazdálkodási vállalat, melynek értékesítési árbevétele 2013-ban 22 

milliárd USD volt. Az Eaton energiahatékony megoldásaival segíti ügyfeleit a villamos-, a 

hidraulikus és a mechanikus energiával történő hatékony, biztonságos és fenntartható 

gazdálkodásban. Az Eaton vállalat mintegy 102 000 alkalmazottal dolgozik és több mint 

175 országban értékesíti termékeit ügyfeleinek. További információkért látogasson el a 

www.eaton.com weboldalra. 

  

 

### 


