
O painel, contendo inúmeros “robôs” (frameworks) para tarefas como a criação de uma máquina 

virtual, a reconfiguração de um servidor, endereços ips, grupos, usuários, reparos no sistema 

operacional ou a implementação rápida de uma base de dados específica no data center. 

PAINEL DE AUTO-SERVIÇOS | PORTAL SELF-SERVICES DA NETBR | ON PREMISES OU ON 

CLOUD – QUE PERMITE AUTOMAÇÃO DE TAREFAS DE TI, REDUZINDO CUSTOS 

ATRELADOS E MELHORIA DE SERVIÇOS.

Com uma história de sucesso e inovação no Mercado Brasileiro, em gestão de infra-estrutura, 

segurança e automação de datacenter, criamos uma solução diferenciada no mercado para 

resolver problemas críticos de TI unindo Compliance e Automação, com o RbaLogic da Netbr.

O RBALogic  permite que o gestor de data centers, ou 

provedor de serviços, encontre ferramentas pré-desenvolvidas para uso imediato em tarefas 

que, normalmente, exigiam a intervenção humana em atividades de suporte, help desk e 

intervenção remota em servidores ou máquinas de usuários. 

(Lógica de run book automation),
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Acreditamos que esforços de automação de conformidade podem fornecer uma maneira 

melhor e mais eficaz para atender exigências regulatórias, além de garantir a redução dos 

custos. O RBALogic reduz em até 40% o tempo de solução de problemas de configuração ou 

reparos remotos em data center, além de diminuir drasticamente a ocorrência de falhas de 

processo e tornar ágil toda a cadeia de respostas de TI.
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Multi-tenant, incluindo suporte para provedores de Datacenters.

Lista de Runbooks, customizadas, incluindo provisionamento de usuários, reset 

de senhas, criação de banco de dados, provisionamento de máquinas, 

endereços ips, instalação de sistemas e aplicações, e muitos outros.

Self-Services, com definição de perfis de usuários: End-Users, Aprovadores, 

Operadores e Administradores.

Configuração (& Automação), Lista de Recursos, Perfis, Users, Domínio.

Jobs (Task), Runbooks em Execução, Propriedades do Job.

Resultado da Execução on Demand.

Aprovação e Impersonation (elevação do privilégio temporário).
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