גיליון נתונים

Engineer’s Toolset
תיקון מהיר לתקלות רשת

 SolarWinds Engineer’s Toolset (ETS)עוזרת לך לנטר ולפתור תקלות ברשת בעזרת הכלים
®

האמינים ביותר בניהול רשתות .גרסה  11.0מגיעה עם קונסולת רשת אינטואיטיבית עבור חמישה
מהכלים הפופולריים ביותר – Response Time MonitorInterface Monitor ,CPU Monitor ,,
 Memory Monitorו.TraceRoute-

למה לבחור ב?ENGINEER’S TOOLSET-
» »נטר והתרע בזמן אמת על זמינות הרשת ובריאותה.
» »בצע אבחון רשת כדי למצוא פתרונות באופן מהיר יותר ופתרון לבעיות רשת מורכבות.
» »פרוס בקלות מערך כלים לגילוי הרשת הכולל Port Scanner Switch Port Mapper ,וAdvanced Subnet-
.Calculator
» »נהל התקני  Ciscoבאמצעות כלים מותאמים הכוללים Real-time NetFlow AnalyzerConfig Downloader ,
®

ו.Config Compare-
» »קצר את זמן הטיפול בתקלות בחצי ומקם כלים הנמצאים בשימוש נפוץ בהישג ידך .שילוב SolarWinds Orion
הופך את פתרון התקלות לקל ומהיר יותר ומאפשר לך להפעיל כלים לפי הקשר מכל רכיב מנוטר ב.Orion-

נסה בחינם
 14יום ,הגרסה המלאה
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ממשק אינטרנט אינטואיטיבי
Response Time Monitor
גישה לרשת לצורך  Response Time Monitorמאפשרת לך לנטר זמינות של מספר התקנים בזמן אמת
ולקבל מידע על זמינות וזמני המתנה בטופס טבלאי.

נסה בחינם
 14יום ,הגרסה המלאה

Memory Monitor
 Memory Monitorמבוסס רשת מאפשר לך לנטר את השימוש בזיכרון בזמן אמת ובנוסף מאפשר לך
לצפות בניצולת הזיכרון הנוכחית במקביל לכמות הזיכרון הזמין הכוללת.

CPU Monitor
ניטור עומס  CPUעבור מספר התקנים במקביל בזמן אמת והגדרת ספי אזהרה והתרעה עבור כל התקן
באופן עצמאי.

Interface Monitor
 Interface Monitorמאפשר לך להציג סטטיסטיקות ממשק בזמן אמת עבור נתבים ומתגים בו-זמנית.

TraceRoute
 Trace Routeהוא כלי מבוסס רשת המאפשר לך לעקוב אחר מסלול נתיב רשת ולנתח את הביצועים
וזמני המתנה של כל דילוג לאורך נתיב תקשורת.

מנהל ערכת כלים
Toolset Launchpad
גישה מהירה אל הכלים המועדפים עליך ולכל כלי הרשת .בצע התאמה אישית של קבוצות אלה כנדרש.

Workspace Studio
 Workspace Studioהחדשני מאפשר לך ליישם תצוגות בלשוניות המציגות טווח רחב של סטטיסטיקות
חיוניות ברשת.

ניהול תצורה
נהל התקנים באמצעות כלים מותאמים הכוללים את Real-time NetFlow AnalyzerConfig Downloader ,
ו.Config Compare-

Config Compare
השווה את הגדרות התצורה הפעילה בנתב או מתג של  Ciscoעם התצורה הראשונית המאוחסנת
®

בזיכרון  NVRAMבלתי נדיף.
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Config Downloader
הורד קובצי הגדרות תצורה מ Cisco CMTS-או נתב רשת אל מחשב מרוחק.

Config Editor/Viewer
שולף הגדרות תצורה מנתבים של  Ciscoומאחסן אותן בארכיון לשימוש עתידי.

נסה בחינם
 14יום ,הגרסה המלאה

Config Uploader
מאפשר לך להעלות שינויים להגדרות תצורה לנתבים ומתגים דרך  .SNMPתוכל לשנות את כל הגדרות
התצורה או רק מספר פרמטרים בודדים.

NetFlow Configurator
מאפשר לך לבצע הגדרה מרחוק של  NetFlow v5דרך  SNMPבהתקני  Ciscoתומכים – מעולם לא היה
פשוט יותר להתחיל להשתמש ב!NetFlow-

TFTP Server
מאפשר לך להעלות ולהוריד קובצי הרצה והגדרות תצורה בו-זמנית אל נתבים ומתגים.

אבחון
בצעו אבחון רשת רב-עוצמה לצורך פתרון בעיות מהיר לבעיות רשת מורכבות בעזרת כלים כמו Ping
Sweep DNS Analyzer ,ו.Trace Route-

Network Diagnostics with Enhanced Ping
אבחן בעיות רשת על ידי ניטור מתמשך של התקנים בזמן אמת והצגת זמני תגובה בתרשימים גרפיים.

Ping
' 'Simple pingמאפשר לך לנהל רישום זמני תגובה פעיל ולייצא התוצאות.

כללי/אחר
אוסף של כלי ניהול מערכות יעיליםהכולל WAN KillerWake-on-LAN , WMI Browser ,ועוד.

Remote TCP Reset
תצוגה מרחוק של כל ההפעלות הפעילות בנתבים ושרתי מסוף ,חיוג וגישה.

Update System MIBs
מאפשר לך לצפות ,לעדכן ולפרסם שינויי  MIBבשדות התיאור של המשתמשים עבור כל התקן .SNMP
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Wake-On-LAN
מחולל ' 'Magic Packetכדי להפעיל מרחוק מחשבים המחוברים לרשתות.

WAN Killer Network Traffic Tool
מאפשר לך לבדוק את הרשת שלך על ידי יצירת תנועה אקראית ברשת הרחבה שלך ( ,)WANהתאמת
תעבורת מעגל ואחוז העמסה.

נסה בחינם
 14יום ,הגרסה המלאה

MIB Scanner
 MIB Scannerחוקר התקנים כדי להחליט האם  MIBנתמך על ידי התקנים מסוימים ברשת.

IPAM/DNS/DHCP
נטר כתובות  IPומרחבי  DHCPבאמצעות כלים קלים לשימוש כגון IP Address ManagementDHCP ,
Scope Monitor Advanced Subnet Calculator ,ועוד.

Subnet Calculator
) ופתרונות .DNS
מבצע חישובי רשת משנה מסוג  ,classfulחישובי Classless Inter-Domain Routing (CIDR

DHCP Scope Monitor
סוקר שרתי  DHCPכדי לייצא מרחבי  IPולסמן מרחבים עם מחסור בכתובות  IPהמוקצות דינמית.

DNS Structure Analyzer
 DNS Structure Analyzerמציג באופן ויזואלי את ההיררכיה של רשומות משאבי ה ,DNS-הכוללים שם
שרת CName ,ומצביע.

DNS Audit
מאפשר לך לאתר שגיאות במסדי נתוני  DNSולתקף פתרון קדמי או אחורי עבור שמות תחומים.

DNS Who Is Resolver
מאפשר לך לחפש ולדווח על שמות תחומים ,כתובות  ,URLכתובות  ,IPכתובות רשת וכתובות דוא"ל.

IP Address Management
קובע אילו כתובות  IPאינן בשימוש וכמה זמן עבר מאז השימוש האחרון בהן.

Spam Blacklist
מאפשר לך לבחון שרתי דוא"ל ארגוניים כדי לוודא שאינם רשומים באחד מרשומות הספאם או רשימה
שחורה.
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ניהול רשומות יומן
כלים יעילים לניהול רשומות יומן כדי ליצור ,לקבל ולרשום מלכודות  SNMPהכוללים כלים כמו Syslog
 Serverלאיסוף וסינון הודעות .syslog

SNMP Trap Editor
מאפשר להתאים תבניות מלכודת  SNMPולחקות התרעות קריטיות כדי לוודא שמערכות הניהול מתפקדות

נסה בחינם
 14יום ,הגרסה המלאה

באופן תקין.

SNMP Trap Receiver
מאפשר לך לקבל ,לרשום ,ולהציג מלכודות  SNMPכדי לאמת שמקור המלכודת מוגדר ומתפקד כראוי.

Syslog Message Center
מאפשר לך לשלוח ולקבל הודעות  syslogולפענח אותן למטרות רישום ביומן.

גילוי רשת
הפעל מערך כלים לגילוי רשת הכולל  Port Scanner, Switch Port Mapperו.Advanced Subnet Calculator-

IP Network Browser
מבצע בדיקה לגילוי הרשת על רשת משנה יחידה או על טווח של רשתות משנה המשתמשות בICMP-
ו.SNMP-

MAC Address Discovery
סורק רשתות משנה ובונה טבלת כתובות  IPבהתאם לכתובות ה MAC, DNS-וכתובת יצרן.

Network Discovery Tool – Network Sonar
מאפשר לך להפיק מלאי רשתות מפורט תוך מספר דקות ולייצר דוחות בעזרת תבניות מובנות.

Ping Sweep
סורק טווח כתובות  IPכדי להציג אילו כתובות נמצאות בשימוש ומבצע חיפוש  DNSהפוך.

Port Scanner
בודק אילו פורטי  TCPפתוחים ברחבי כתובות ה ,IP-טווחי פורטים ,או מבחר מכונות ופורטים ספציפיים.

SNMP Sweep
ביצוע שאילתה בטווח כתובות  IPכדי לאתר אילו כתובות  IPבשימוש ואילו לא ,וכן קבלת מידע על כל
מערכת בטווח.
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Subnet List
מגלה את כל רשתות המשנה והמסכות ברשת על ידי סריקת טבלאות נתב .seed

Switch Port Mapper

נסה בחינם

גלה מרחוק התקנים מחוברים לכל פורט במתג או ברכזת ,כמו גם פרטים על כל פורט.

 14יום ,הגרסה המלאה

ניטור רשת
נטר והתרע בזמן אמת על זמינות הרשת ובריאותה באמצעות כלים הכוללים Real-Time Interface
Monitor SNMP Real-Time Graph ,ו.Advanced CPU Load-

CPU Load Monitor
מאפשר לך לנטר ולשרטט גרף בזמן אמת עבור עומס  CPUבנתבים ולהגדיר ספים להתרעה כדי לזהות
תקלות במהירות.

Bandwidth Gauge
כלי זה מציג סטטיסטיקות רוחב פס בזמן אמת ,עבור מידע המתקבל ומועבר לכל התקן מרוחק ברשת.

CPU Gauges
מנטר את עומס  CPUבנתבים ,מתגים ,ומחשבי  Windows 2000ומעלה באמצעות .SNMP
®

NetFlow Real-time Tool
מאפשר לך לבצע לכידה וניתוח בזמן אמת של מידע של  ,Cisco NetFlowהמספק נראות מעמיקה על
®

שימוש ברוחב הפס.

Proxy Ping
מאפשר לך ליזום בדיקת פינג מרוחקת מכל נתב  Ciscoלכל התקן תומך .SNMP
®

Network Interface Monitor
מציג סטטיסטיקות ניטור רשת בזמן אמת מנתבים ומתגים במקביל.

Router CPU Load
מנטר את עומס  CPUבמספר נתבי  Ciscoבו-זמנית ,מתעד עומסי שיא ואת מועדיהם.
®

SNMP Device Performance Tool
מאפשר לך לאסוף ולשרטט גרפים של נתוני ביצועים מכל התקן תומך .SNMP
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TraceRoute Tool
מאפשר לך לעקוב אחר נתיב הרשת מהמחשב שלך לכל התקן אחר.

!Availability Monitor Tool – Watch It
כלי לניתור זמינות המאפשר ניטור והתרעה על זמינותם של התקני רשת קריטיים ישירות משולחן
העבודה שלך.

נסה בחינם
 14יום ,הגרסה המלאה

אבטחה
הבטיחו את הגנת הרשת בעזרת כלים שימושיים הכוללים Router Password DecryptionSNMP Brute ,
 Force Attackו.SNMP Dictionary Attack-

Router Password Decryption
השירות מפענח כל סיסמת  Cisco type-7לנתבים ומתגים ומאפשר לך לשחזר סיסמאות אבודות.
®

SNMP Brute Force Attack
מאפשר לך לתקוף כתובת  IPעם שאילתות  SNMPכדי לגלות את מחרוזות  SNMPהפומביות לכתיבה
בלבד ולקריאה וכתיבה.

SNMP Dictionary Attack
דמה התקפות באמצעות ספריות האקרים מותמרות בהתקני רשת כדי לזהות ולאבטח פרצות רשת.

SNMP
MIB Viewer
אחזר במהירות  MIBבשימוש תכוף באמצעות מאגר נתוני ה MIB-הנרחב של .SolarWinds

MIB Walk
גלה והפק דוחות המפרטים אילו  MIBו OID-נתמכים בהתקן מסוים.

SNMP MIB Browser
בקש הגדרות תצורת תוכנה וחומרה מהתקנים מרוחקים דרך  SNMPבאמצעות מאגר נתוני  MIBהנרחב
של .SolarWinds
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דרישות מערכת
חומרה

דרישות מינימום

CPU

מעבד ארבע ליבות או יותר

זיכרון

6GB

כונן קשיח

מינימום 20GB

תוכנה

דרישות מינימום

מערכת הפעלה

 Windows Server 2016או מתקדם יותר

מסד נתונים

מקומי

נסה בחינם
 14יום ,הגרסה המלאה

®

 SolarWindsתומכת בגרסאות Express Standard ,או  Enterpriseשל:
• SQL Server 2014, 2014 SP1, 2014 SP2
®

• SQL Server 2016, 2016 SP1
• ( SQL Server 2017כולל התקנות ב)Linux -
®

• SQL Server 2019
ענן
Amazon RDS
®

מסד נתונים  ,Azure SQLמופע מנוהל
®

להלן דרישות המינימום של המערכת .קרא עוד על עדכונים חדשים כדי ללמוד על כל התכונות.

נסה לפני הקנייה .הורד גרסת ניסיון בחינם!
חשוב לנו שתנסה את מוצרי  SolarWindsלפני שתקנה .זו הסיבה שאנו מציעים גרסת ניסיון המכילה
את כל הפונקציות של הגרסה המלאה .ניתן להוריד מוצרים מאתר  ,SolarWindsולהפעיל אותם באתר
בסביבות  ,IaaSאו לפרוס אותם ב Microsoft Azure -באמצעות .Azure Marketplace
®

️®
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אודות SOLARWINDS
) הנה ספקית מובילה של תוכנת ניהול תשתיות  ITחזקה במחיר סביר .המוצרים
SolarWinds (NYSE:SWI
שלנו נותנים לארגונים בכל העולם ,וללא קשר לסוג ,גודל או מורכבות תשתיות  ,ITאת הכוח לנטר ולנהל
את הביצועים בסביבת ה IT-שלהם ,אם באופן מקומי ,בענן או במודלים משולבים .אנו בקשר רציף ובאופן
קבוע עם כל סוגי המומחים בעולם הטכנולוגיה – מומחי  ,IT operationsמומחי  ,DevOpsוספקי שירות

נסה בחינם
 14יום ,הגרסה המלאה

( – )MSPsכדי להבין את האתגרים שהם מתחזקים כדי לשמור על ביצועים גבוהים ותשתיות  ITבזמינות
גבוהה .התובנות שאנו מקבלים מהם ,במקומות כמו  THWACKהקהילה המקוונת שלנו ,מאפשרת לנו
®

לבנות מוצרים אשר פותרים אתגרים המובנים היטב בעולם הניהול של  ,ITבדרכים שמומחי הטכנולוגיה
רוצים לפתור אותם .ההתמקדות במשתמש ובמחויבות למצוינות בניהול ביצועי  hybrid ITמקצה לקצה
הבטיחה את מעמדה של  SolarWindsכמובילה בתחום תוכנות ניהול הרשת ופתרונות ה MSP-ברחבי
העולם .למד עוד ,כבר היום ,דרך .www.solarwinds.com

צור קשר
צפא"מ/דרא"מ

אירופה/מזה"ת/אפריקה

טלפון 353 21 5002900 :
+
פקס+353 212 380 232 :
דוא"לsales@solarwinds.com :

טלפון866.530.8100 :
פקס512.682.9301 :
דוא"לsales@solarwinds.com :

אסיה/האזור הפסיפי

ארה"ב (ברמה הפדרלית)

טלפון877.946.3751 :
דוא"לfederalsales@solarwinds.com :

טלפון+65 6593 7600 :
פקס+65 6593 7601 :
דוא"לsales@solarwinds.com :

לקבלת מידע נוסף ,צור קשר עם  SolarWindsבמספר  866.530.8100או בדוא"ל בכתובת .sales@solarwinds.com
כדי לאתר מפיץ בינלאומי בקרבת מגוריך ,בקר בכתובת http://www.solarwinds.com/partners/reseller_locator.aspx
©  .SolarWinds Worldwide, LLC 2019כל הזכויות שמורות
הסימנים המסחריים SolarWindsSolarWinds & Design , ,Orion ,ו THWACK-הנם רכושה הבלעדי של  SolarWinds Worldwide, LLCאו של החברות המסונפות אליה
ורשומים במשרד הפטנטים והסימנים המסחריים של ארה"ב ,וכן הם עשויים להיות רשומים או ממתינים לרישום במדינות נוספות .כל הסימנים המסחריים האחרים של
 ,SolarWindsסימני שירות וסמלים מסחריים עשויים להיות סימני המשפט המקובל או רשומים או ממתינים לרישום .כל הסימנים המסחריים המצוינים בזאת מיועדים
למטרות זיהוי בלבד והנם סימנים מסחריים (ועשויים להיות סימני מסחר רשומים) של החברות שלהם בהתאמה.
אין לשכפל מסמך זה באמצעים כלשהם או לשנותו ,לפרקו לגורמים ,לפרסמו או להפיצו ,כולו או חלקו ,או לתרגמו לכל אמצעי אלקטרוני או אמצעים אחרים ללא
הסכמה מראש ובכתב של  .SolarWindsהזכות ,הבעלות והעניין בתוכנה ,בשירותים ובתיעוד ,הנם ויישארו קניינה הבלעדי של  ,SolarWindsהחברות המסונפות אליה ו/או
מעניקי הרישיונות שלה.
 SOLARWINDSמתנה פטור על כל הכללים ,ההתניות או תנאים אחרים ,מפורשים או משתמעים ,חוקיים או אחרים ,על המסמך ,לרבות ,ללא הגבלה ,אי-הפרה ,דיוק,
שלמות או שימושיות כל מידע הכלול בו .בשום מקרה לא יהיו  ,SOLARWINDSספקיה או מעניקי הרישיונות שלה אחראים לנזקים כלשהם ,בין אם הם נוצרים בנזיקין,
בחוזה או בכל תיאוריה משפטית אחרת ,גם אם נמסרה הודעה ל SOLARWINDS-בנוגע לאפשרות של נזקים כאלה.
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