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Software Avance 

Nekomplikované. Bezpečné. Cenově dostupné. To jsou důvody, proč malé 

a střední podniky důvěřují systému Stratus Avance, když jde o ochranu 

centrálních podnikových aplikací proti výpadkům serveru a proti ztrátě dat.

Okamžitá ochrana vašich aplikací.
Ihned po jednoduché instalaci v pouhých několika krocích přináší Avance 

nadprůměrně vysokou dostupnost překračující 99,99+ %. To znamená kratší 

průměrnou dobu výpadku než jednu hodinu ročně.

Nejjednodušším řešením je předcházet výpadkům.
Software Avance je vysoce automatizovaný a také jeho obsluha a správa 

jsou mimořádně jednoduché. Programování, komplexní konfigurace nebo 

stálý dozor ze strany vysoce kvalifikovaných odborníků IT nejsou potřeba. 

Bezprostředně po uvedení do provozu jsou díky jedinečné prognostické 

funkci rozpoznány a vyřešeny poruchy, které se vyskytly, ještě dříve, než 

mohou narušit procesy nebo způsobit výpadek.

Nižší investiční a provozní náklady
Výpadky serveru z důvodu napjatého rozpočtu nebo nedostatku kvalifikova-

ného personálu v místě tak patří minulosti. Avance je cenově výhodný systém 

a nabízí možnosti konfigurace, se kterými můžete rozšiřovat nebo konsolidovat 

infrastrukturu standardního serveru x86.

Avance: Vysoká dostupnost pro malé a 
střední podniky.

  Nekomplikované
•	 Jednoduchá	instalace

•	 Intuitivní	webová	konzole

•	 Prostá	implementace	hardwaru	a	nastavení

•	 Funkce	poplachu	a	„volat	domů“

•	 Bez	skriptování	nebo	přizpůsobování	aplikací

•	 Nejsou	třeba	žádné	odborné	znalosti.

  Bezpečné
•	 Okamžitá	vysoká	dostupnost	>99,99+	

•	 	Prognostické	zvládání	chyb	a	plně	automa-
tická obnova

•	 Synchronní	replikace	dat	v	reálném	čase

•	 Migrace	za	chodu

•	 Zabudované	nepřetržité	sledování	

•	 Online	aktualizace

•	 	Možná	obnova	rozděleného	pracoviště 
po havárii

•	 Synchronní	replikace	dat	v	reálném	čase

•	 Migrace	za	chodu

•	 Zabudované	nepřetržité	sledování	

•	 Online	aktualizace

•	 	Možná	obnova	odděleného	pracoviště 
po havárii

  Cenově dostupné
•		 Cenově	přijatelné	pořízení	a	správa

•		 	Není	třeba	žádný	samostatný	paměťový	
subsystém.

www.stratus.com/avance

Přednosti

Technické údaje produktu

Při konfiguraci Avance běží aplikace na jednom serveru prostřednictvím virtuálních 
strojů (VM). Data se replikují na druhý server automaticky, naprosto synchronně 
a v reálném čase.

Stratus® Avance® Software
Řešení, díky němuž je server jednoduše zabezpečený proti výpadkům.



Ošetření chyb je v systému Avance automatické a transparentní.

Řešení Avance pokrývá dva standardní servery, které jsou spra-

vovány jako jeden systém. Aplikace běží vždy na jednom ze 

serverů ve virtuálních strojích, zatímco data se v reálném čase 

replikují automaticky a synchronicky na druhý server. Systém 

Avance zpracovává chyby hardwaru, sítě a hostitelského soft-

waru plně transparentně a samostatně. Ruční zásahy nejsou 

třeba. Tyto funkce brání vzniku výpadků, novému spouštění 

systémů i ztrátě dat a pomáhají nepřetržitě zpřístupnit aplikace. 

Instalace a konverze platforem
Manipulace	vedená	průvodci	systému	Avance	umožňuje	klono-

vání i konverze z fyzických strojů na virtuální a z virtuálních na 

virtuální.	Tyto	možnosti	zjednodušují	u	VM	procesy	„zálohová-

ní/exportu“	a	také	„obnovení/importu“	při	použití	standardních	

formátů	souborů	OVA	(Open	Virtual	Appliance)	a	OVF-	(Open	

Virtualization	Format).	Možnost	importovat	VM	se	systémy	

Windows a Linux z jiných virtualizačních platforem ještě usnad-

ňuje	a	urychluje	přechod	k	softwaru	Avance	zajišťujícímu	vyso-

kou dostupnost systému. 

Transparentní ošetření chyb
Zvláštností	systému	Avance	je,	že	při	výpadku	hardwarových	

komponent nedojde ani k nejmenšímu přerušení aplikace. 

Speciální	architektura	softwaru	zajišťuje,	že	v	případe	chyby	

převezme úlohu plynule a bez patrného přechodu druhá

hardwarová komponenta. A ještě navíc: Software Avance 

samostatně působí proti chybám již před hrozícím výpadkem. 

V těchto patentovaných funkcích je skryto 30 let zkušenos-

tí společnosti Stratus při zřizování vysoce dostupných systémů 

serverů.

Zabudované nepřetržité sledování: Systém Avance trvale sle-

duje jak systémové funkce, tak i funkčnost diskových jednotek, 

větrání, napájení elektrickou energií a další systémové kompo-

nenty, aby byl schopen předpovídat chyby a pokles výkonnosti. 

Prognostické vyhledávání a ošetření chyb: Jestliže	bude	
zjištěn problém na primárním serveru, software chybu izoluje 

a	provede	hladkou	migraci	VM	do	druhého	serveru.	Během	

předávání běží obě aplikace i nadále – bez jakéhokoliv přerušení, 

ztráty dat nebo ručních zásahů. 

Oznamování v případě poruchy: Daná událost se současně 

ohlásí středisku technické podpory Stratus pomocí funkce 

volání domů (Call Home) s uvedením typu poruchy a přesným 

údajem o místě. 

Upozornění: Při velmi vzácných kompletních výpadcích serveru spustí 
Avance	automaticky	rychlý	restart	VM	na	druhém	serveru.	Z	toho	vyplývá	
disponibilita systémů Avance na úrovni 99,99+ %.

Jak	funguje	Avance?

Rozeznání, izolování 
a ošetření chyb

Funkce Call-Home 
společnosti Stratus

Zákaznická hlášení

Sledování 24/7
Vysoká dostupnost 
se samočinnou správou

Řídicí konzola 
Avance založená 
na webu

Avance sleduje hardware a hostitelský software na základě více než 150 kriticky důležitých provozních stavů. Je-li odhalena 
chyba, následuje automatický přechod aplikací na druhý uzel – bez výpadku nebo ztráty dat.

Stratus® Avance® Software
Řešení, díky němuž je server jednoduše zabezpečený proti výpadkům.



Stratus® Avance® Software
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Systém Stratus se postará o nejdůležitější záležitosti související s vysokou dostupností. 

Kombinace automatického rozpoznání chyb – izolace a funkce 

Call Home zaručují rychlý přístup odborníků technické podpory 

a rychlé vyřešení problémů. 

Funkce	zasílání	zpráv	systému	Avance	mohou	uživatele	alar-

movat	podle	přání	e-mailem	nebo	protokolem	SNMP	(Simple	

Network	Management	Protocol).	Prostřednictvím	ovládacího	

panelu s vysoce intuitivním ovládáním správy systému dostává 

správce systému podrobné informace o konfiguraci a alarmech 

a také odborné vedení při řešení problémů.

Nová automatická synchronizace:	Jakmile	se	po	vyřešení	

problému opět uvede primární server do provozu, systém 

Avance provede novou synchronizaci uzlů.

Ochrana před výpadkem napájení: Systém Avance chrání 

servery a aplikace před prostoji při výpadku napájení. Tento soft-

ware podporuje nepřerušitelné zdroje napájení (UPS) nezávis-

le na jejich výrobci prostřednictvím pevně stanovených pravidel 

vypínání,	nebo	umožňuje	využívat	rozšířená	řešení	UPS	jiných	

výrobců, která nabízejí více pružnosti a kontroly procesů vypínání.

Online aktualizace a údržba
Produktivitu	také	nepříznivě	ovlivňují	plánované	odstávky	k	pro-

vedení údržby hardwaru a softwaru; jejich vliv se projevuje i na 

využitelnosti technických zdrojů a na rozpočtu. Software Avance 

zaručující vysokou dostupnost systémů obsahuje technologie, 

které	umožňují	provádět	řadu	rutinovaných	procesů	bez	pře-

rušení klientských aplikací a služeb. Na uživatelském rozhraní 

najdete	funkce	„Nápověda“	a	„Průvodce“.	Ty	jsou	vícejazyčné	

včetně čínštiny, japonštiny, němčiny a španělštiny a rovněž zkra-

cují dobu nutnou k odstranění chyb. 

Architektura duálního serveru minimalizuje plánované doby 
prostojů: systém Avance racionalizuje každodenní provoz díky 

automatizovaným funkcím aktualizací online hardwarového a 

hostitelského	softwaru.	Jediným	příkazem	z	ovládací	konzole	

přepne systém Avance jeden ze serverů do režimu údržby. Během 

této	doby	běží	aplikace	i	nadále	na	druhém	serveru.	Jakmile	jsou	

aktualizace provedeny, systém Avance uzly automaticky znovu 

synchronizuje. Servery ani aplikace není třeba spouštět znovu.

Avance – vynikající, cenově dostupná infrastruktura o vysoké dostupnosti se snadnou obsluhou, určená pro malé a střední 
podniky, stavící na základě 30 let vývoje a kompetencí společnosti Stratus.

Zdroj: Studie vysoké dostupnosti a virtualizace 2010. Information Technology Intelligence Corp. (ITIC)

Stratus Avance: Nejlepší 
možná disponibilita pro KMU

Podpora výrobců u řešení vysoké 
dostupnosti je nedostatečná

Používání řešení vysoké dostupnosti je obtížné

Řešení vysoké dostupnosti slibují více, než splní

K implementaci řešení vysoké dostupnosti 
jsou třeba zvláštní odborné znalosti

Řešení vysoké dostupnosti jsou příliš drahá 57%
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Levné  �

Nejsou potřeba žádné 
zvláštní znalosti IT �  

Oceňované řešení 
k prodloužení doby provozu � 

Jednoduchá instalace, 
používání, správa � 

Odborníci na dostupnost 
od společnosti Stratus � 

Co vás zneklidňuje nejvíce u softwarových a hardwarových produktů, které 
by měly zvyšovat dobu provozu aplikací vaší pobočky? 
Vyberte všechny body, které platí.



Systém Avance je schopen ošetřit například následující chyby:

Popis výkonů a technické parametry jsou souhrnným přehledem a mohou se měnit. Stratus, logo Stratus, Avance a logo Avance jsou ochranné známky. Logo Stratus Technologies je 
ochrannou známkou společnosti Stratus Technologies Bermuda Ltd. Microsoft. Windows a Windows Server jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti 
Microsoft Corporation ve Spojených státech nebo jiných zemích. Intel a Xeon jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation nebo jejích poboček ve Spojených státech nebo 
jiných zemích. Registrovaná ochranná známka Linux se používá s udělením podlicence institutu Linux Mark Institute, jedinému nositeli licence Linus Torvalds, majiteli značky. Red Hat a 
Enterprise Linux jsou ochranné známky společnosti Red Hat, Inc. ve Spojených státech nebo jiných zemích. Dell a EqualLogic jsou registrované ochranné známky společnosti Dell Inc. 
Všechny ostatní obchodní známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

www.stratus.com

www.stratus.com

* Kompletní seznam certifikovaného hardwaru je k dispozici u společnosti Stratus. 

Podporované operační systémy a hardware x86* 

Microsoft® Windows®  • Windows Server® 2003 a 2008  • Windows 2000 Advanced Server • Windows XP

Linux®  • Red Hat® Enterprise Linux®  • CentOS Linux

x86 Server • Sokety: 1-2  • Procesory: Procesor Intel® Xeon® VT 
paměť • Paměť: 1 GB - 128 GB  • Certifikát SAN: Dell® iSCI EqualLogic® 5000 
 • Síť: 2 - 12 portů: soukromá síť Enet

Síť • poškozené nebo chybně konfigurované přepínače  • problémy se spojením se směrovačem  
 • spojení se serverem DNS • chyba spojení s podnikovou sítí      
 • přídavná síť Network Interface Controller (NIC) 

Disketa / pevný disk • ojedinělá / vícenásobná chyba pevného disku  • chyba řadiče diskového pole RAID 
 • SMART: včasné varování při únavě pevného disku  • snímač baterie diskového pole RAID 
 • chyba svazku diskového pole RAID

Větrání • nedostatečná funkčnost • poškozené větrání / výpadek větrání

Napájení • výpadek / kolísání napájení  • výpadek síťového zdroje 

Teplota  • přehřívání systému

Vnitřní napětí  • pokles / kolísání napětí

Paměť  •  Široké používání korekčního kódu „Single Bit Error Correction Code (ECC)“ izoluje chybu  
až po vadnou paměť DIMM.

Základní deska  • interní základní deska: závažné chyby ECC na všech vysokorychlostních spojích / rozhraních.

Správa základní desky • chybné funkce řadiče řízení základní desky 

Procesor  • včasná varování: procesor VCORE, procesor Stratus, CPU VTT.

Hostitelský software • rozšířené funkce ošetření chyb v systému Avance pro hostitelský software

a mnoho dalšího  • Díky schopnosti rozpoznat chyby, izolovat je a ošetřit, se systém Avance HA odlišuje od jiných řešení.
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