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DMTF Network Management Initiative  (NETMAN) 

DMTF Network Management Initiative (NETMAN) adalah seperangkat 

terintegrasi standar untuk pengelolaan, virtual, jaringan aplikasi-centric dan fisik 

perangkat lunak. Inisiatif netman memimpin industri menuju penyatuan 

manajemen jaringan di seluruh pusat data tradisional, infrastruktur cloud, Jaringan 

Fungsi Virtualization (NFV) lingkungan, dan perangkat lunak didefinisikan pusat 

data (SDDC) ekosistem. 

Sementara cloud, virtualisasi dan software didefinisikan jaringan telah mereda 

penggunaan fungsi jaringan bagi konsumen, tantangan menyebarkan dan 

mengelola pendukung jaringan infrastruktur tersebut telah diperbesar. Mengatasi 

kompleksitas saat ini dan abstraksi, DMTF ini netman akan memberikan yang 

diperlukan berbasis standar model manajemen dan interface untuk memungkinkan 

konsisten, terpadu dan otomatis provisioning, penyebaran, konfigurasi, dan 

pemantauan lingkungan jaringan. Selain itu, Jaringan Fungsi Virtualization (NFV) 

inisiatif (www.etsi.org/nfv) secara signifikan manfaat dari netman yang ada dan 

muncul standar manajemen jaringan saat ini tidak mencoba untuk 

mengintegrasikan dengan server, virtualisasi dan manajemen cloud standar untuk 

menyederhanakan dan menyatukan pengelolaan infrastruktur secara keseluruhan. 

dibangun di atas standar manajemen secara luas digunakan dalam DMTF ini, 

netman adalah dalam posisi yang unik untuk memfasilitasi manajemen 

interoperable di beberapa lingkungan jaringan, mengaktifkan infrastruktur 

manajemen umum untuk sumber daya jaringan dan layanan yang dapat span di 

beberapa implementasi, termasuk solusi open source, serta memberikan 

manajemen yang efektif dari lingkungan jaringan dalam paradigma baru seperti 

SDDC dan NFV. 

DMTF menciptakan standar yang mencakup beragam pengelolaan terbuka 

serta infrastruktur TI tradisional termasuk cloud, virtualisasi, jaringan, server dan 

storage. perusahaan anggota dan mitra aliansi seluruh dunia berkolaborasi pada 

standar untuk meningkatkan manajemen interoperable teknologi informasi serta 

mendukung implementasi yang memungkinkan pengelolaan beragam teknologi 

tradisional dan muncul termasuk cloud, virtualisasi, jaringan dan infrastrukturnya. 



DMTF bekerja untuk menyederhanakan pengelolaan teknologi jaringan yang 

dapat diakses melalui upaya terbuka dan kolaboratif oleh perusahaan-perusahaan 

teknologi terkemuka.  

Why Netman? 

Perkembangan pesat dari cloud, virtualisasi dan software didefinisikan jaringan 

diperbesar dengan tantangan manajemen untuk penyedia layanan. Tanpa 

manajemen jaringan,  konsumen tidak akan dapat sepenuhnya manfaat yang 

dinamis, hemat biaya dan memungkinkan kesalahan layanan toleran lingkungan 

ini. Ada dan muncul standar manajemen jaringan masih tidak mencoba untuk 

mengintegrasikan seluruh server, virtualisasi dan pengelolaan cloud serta secara 

sempit berfokus pada domain individu. Pelanggan menghadapi manajemen 

pelayanan masih membutuhkan integrasi mahal antara berbagai sistem individual 

standar-compliant. Tujuan dari DMTF Jaringan Management Initiative adalah 

untuk mengembangkan dan mempromosikan standar manajemen jaringan yang 

menelurkan seluruh domain teknologi ini. 

Why DMTF? 

DMTF sudah memiliki dasar yang kuat di bidang komputasi dan penyimpanan 

mulai dari lingkungan non-virtual. DMTF mendukung virtual lingkungan dan 

ekosistem cloud dan dapat memperluas prinsip-prinsip yang sama terhadap 

pengelolaan virtual, lingkungan jaringan fisik dan hybrid serta mengaktifkan 

penciptaan ekosistem manajemen di teknologi domain. 

Gol Netman 

Memfasilitasi manajemen interoperable di beberapa jaringan lingkungan Fisik, 

Virtual dan Hybrid termasuk dukungan untuk persyaratan ETSI NFV serta 

mengelola penciptaan infrastruktur manajemen umum untuk jaringan sumber daya 

dan jasa di domain teknologi dan sudut pandang manajemen serta spanning di 

beberapa implementasi, termasuk solusi open source dan memberikan manajemen 

yang efektif dari lingkungan jaringan dalam Software Defined Data Center 

(SDDC) 

 



Netman Metodologi 

Pengembangan profil manajemen yang relevan pada jaringan Layanan 

Manajemen WG (NSMWG) sudah bekerja pada jumlah profil manajemen. 

Keselarasan dalam DMTF pada semua pekerjaan manajemen jaringan terkait, 

tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua spesifikasi yang menyentuh 

jaringan aspek manajemen diselaraskan di DMTF, manajemen Virtualisasi, 

Manajemen Cloud, OVF, Keamanan, Bekerja dengan kantor dan forum di 

lingkungan masyarakat, Penggunaan dan adopsi standar DMTF, Harmonisasi 

standar. 
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