
"OMS, czyli Oh My Server..."
Czy OMS Log Analytics potrafi 

mi pomóc?
Łukasz Rutkowski – MVP Reconnect, Senior Cloud Architect

You won’t find a better SCOM and OMS guy there, believe me, trust me. I’m an architect!

You will never read such sh** anymore in your whole life…



Agenda:

1. O = Opowiem Wam o OMSie

2. M = Malutko o historii

3. S = Sporo o wdrożeniu i funkcjonalności

4. ! = !!!!!!! DEMO !!!!!!!!

5. Część artystyczno-kabaretowa

Ach o czym że ten Pan opowie?



CAŁA PRAWDA O IT – GDZIE LEŻY PROBLEM?



CAŁA PRAWDA O IT – GDZIE LEŻY PROBLEM?

TYMI TRZEBA PROBLEMAMI MOŻEMY SIĘ ZAJĄĆ.





OMS = Sposób na problemy świata IT



OMS Dawniej i dziś

System Center Advisor (2011-2013)

Azure Operational Insights (2014-2015)

OMS Log Analytics (2016-NOW)



Architektura



Wdrożenie

Wraz z pakietem System Center – Integracja ze SCOM Jako rozwiązanie Standalone

1. Możliwość przekazywania alertów ze SCOM do 
OMS w dodatkowym pakiecie rozwiązań

2. Wykorzystanie już istniejącego agenta SCOM do 
zbierania danych

3. Wykorzystanie SCOM jako Gateway do połączenia z 
OMS (SCOM może także dodatkowo korzystać z 
OMS Gateway)

1. Możliwość wykorzystania wszystkich pozostałych 
pakietów rozwiązań

2. Potrzeba instalacji Microsoft Monitoring Agent na 
każdym serwerze

3. Możliwość wykorzystania OMS Gateway do 
połączenia z OMS



Jak rozpocząć pracę z OMS

1. Logujemy się na portal Azure i tworzymy nowe konto lub, jeśli już mamy Azure, tworzymy od razu nowy workspace
Log Analytics

2. Konfigurujemy źródła danych, tj. event logi, dane wydajnościowe, logi i syslogi Unixowe
3. Instalujemy agentów na maszynach w Azure, on-premise lub podłączamy subskrypcję do SCOM
4. Przeglądamy dane



$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

BEZPŁATNIE
USŁUGA LOG ANALYTICS —
AUTONOMICZNA

Limit dzienny 500 MB
1

Brak

Okres przechowywania 7 dni 1 miesiąc

Dostosowywanie dłuższych okresów 
przechowywania

–

Cena Bezpłatnie €1,94 za GB

1W przypadku klientów, którzy osiągną swój limit dzienny wynoszący 500 MB, analizowanie danych zostanie zatrzymane i wznowione na początku następnego dnia. Dzień jest oparty na czasie UTC.



Czy można taniej/inaczej/lepiej/gorzej ?
Można. Można kupić cały OMS Suite

Insight & Analytics

•Gain visibility across workloads, giving customers all the information 

needed on what’s happening in the environment

•Includes log collection and search, application and server 

dependency mapping, as well as network health monitoring

•Rights to use System Center Operations Manager (with annual 

commitment)

$15/node*

Automation & Control

•Enable consistent control and compliance across environments for 

both Azure, 3rd-party clouds and on-premises datacenters

•Includes services to assist with process automation, desired state 

configuration, change tracking and update management

•Rights to use System Center Service Manager, System Center 

Orchestrator, and System Center Configuration Manager (with annual 

commitment)

$10/node*

Security & Compliance

•Drive security across every area of the organization, delivering 

sophisticated threat intelligence capabilities, malware detection, and 

information on how systems may have been compromised

•Includes advanced security and audit functionality and malware 

threat analysis

•Azure Security Center availability for deep security management of 

Azure services

$15/node*

Protection & Recovery

•Ensure availability of important applications and data. Protection and 

Recovery helps you keep critical data protected through integrated 

cloud backup, and applications available, while minimizing the impact 

of disruptions to the business

•Includes both backup and site recovery services for an integrated 

experience

•Rights to use System Center Virtual Machine Manager and System 

Center Data Protection Manager (with annual commitment)

$30/node*



Operations Management Suite subscription

E2 E1

Insight & Analytics

Automation & Control

Security & Compliance

Backup

Site Recovery

System Center: Configuration Manager, Operations Manager, 

Orchestrator, Data Protection Manager, Virtual Machine Manager, 

Service Manager

Estimated Retail Price: $35 per node per month* $20 per node per month*



A co jeśli mam już System Center?



DEMO

OMS Log Analytics – Użycie i przegląd



https://docs.microsoft.com/pl-pl/azure/operations-management-suite/oms-

security-getting-started

https://experience.mms.microsoft.com

Do tego cała masa blogów i artykułów TechNet.

Garść informacji

https://docs.microsoft.com/pl-pl/azure/operations-management-suite/oms-security-getting-started
https://experience.mms.microsoft.com/

