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ניטור פעיל/מושבת וביצועים חיוני עבור רשתות, שרתים ויישומים
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האם אתה יודע מה קורה ברגע זה עם כל התקני, שרתי ויישומי הרשת שעושים את הקסמים מאחורי 
הקלעים של העסק שלך? כדי להיות בעניינים של מה קורה עם כל החלקים הנעים הלאה, אתה זקוק 

לפתרון ניטור פשוט ואמין שאומר לך מה כבוי, מה מושבת ומה לא פועל כצפוי.

®SolarWinds® ipMonitor מתוכנן לספק נראות היישר מהקופסה על מדדי זמינות וביצועים חיוניים עבור 

סביבת ה-IT הקריטית שלך. בנוסף, ipMonitor כולל מסד נתונים ושרת רשת מובנים, כך שלא תצטרך 

להתקין שום דבר חוץ מ-ipMonitor - מה שהופך אותו למהיר, קליל וזול. 

IPMONITOR נקודות מרכזיות של
מגלה תשתית במהירות וממליץ על הגדרות SmartMonitor - בנוי להפוך את ההתקנה לפשוטה 	 

ומהירה

מספק ממשק אינטרנט ומפות רשת קלים לשימוש עבור תצוגות ברורות במבט מהיר של הסביבה 	 
שלך

שולח התראות ודוחות הניתנים להתאמה אישית כדי לעזור לוודא שאתה הראשון שיודע על בעיות 	 
רשת או כשלי יישומים

מצמצם את זמן ההשבתה עם יכולות תיקון אוטומטיות	 

מדמה את חוויית משתמש הקצה עבור האינטרנט ויישומים אחרים	 

משתמש ב-SNMP ו-WMI סטנדרטיים עבור ניטור יישומים ומערכות נטול-סוכנים 	 

כולל שרת רשת ומסד נתונים מוטמעים, המיודעים לחוויית התקנה פשוטה ומשולבת ללא הטרחה 	 
או העלות של התקנת רכיבים נפרדים

גיליון נתונים
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 IPMONITOR תכונות

ממשק אינטרנט קל לשימוש עם תצוגות לוח מחוונים ממורכזות

הממשק מבוסס-האינטרנט של ipMonitor מספק תצוגות סיכום ממורכזות וניתנות להתאמה אישית 
שיכולות לספק נראות על הבריאות של תשתית ה-IT שלך. עם תמיכה בגרירה ושחרור, הוא מתוכנן 
להפוך את הוספת והסרת הרכיבים מהתצוגה לקלה, על מנת לוודא שיש לך את הדוחות, הסטטיסטיקות 
והמודדים שאתה צריך בהישג יד. כמוכן, לוחות המחוונים של ipMonitor הופכים את זיהוי אזורי הבעיות 

במבט חטוף לפשוט, כך שתוכל לפתור את הבעיה במהירות. 

NOC דיווח מובנה עם לוח מחווני

ipMonitor מיועד לספק תצוגת NOC במסך מלא שתדהים אותך, ומספקת דוחות מצב קלים לצפייה 
עם התעמקות בקבוצות וצגים בסביבה שלך. בנוסף, מממשק הדיווח של ipMonitor, דוחות "כוון וירה" 
הניתנים לשינוי גודל יכולות להעניק לך את היכולת להציג נתונים עבור פרק זמן או אירוע מסוים - תכונה 

שימושית במיוחד כאשר אתה מנסה לפתור בעיות ולזהות את שורש הבעיה של כשלים. 

התקנה קלילה

ipMonitor כולל מסד נתונים ושרת רשת משולבים לחלוטין, דבר העוזר למנוע עלויות נוספות שעשויות 
לנבוע מתלות במסדי נתונים או שרתי רשת מצד שלישי. ipMonitor מתוכנן להיות פתרון ניטור עצמאי 
אשר משמר את שלמות הנתונים שלך ומוודא שאתה הראשון שמקבל התראה אודות הפרעה במערכת, 

לפני שהיא משפיעה על משתמשי הקצה שלך. 

הגדרת מונעת-אשף וגילוי התקנים מהיר

קשה להאמין, אבל זו האמת. ipMonitor ניתן להתקנה והפעלה לרוב תוך דקות ספורות, באמצעות אשף 
אתחול חלק אשר מדריך אותך במהלך תהליך הגדרת הזיהוי וההתראה כך שלא תצטרך לנקוף אצבע. 
בנוסף, אשף הגילוי החדש והמשופר מיועד להעניק מגוון רחב של שיטות סריקה, כולל טווח כתובות 
IP, אזור DNS, ייבוא מארח ושכונת רשת. אשף הגילוי מתוכנן לאפשר סריקת וגילוי רשת מהירות יותר, 
ולהשיב נתוני רשת מפורטים, כולל סיווגי התקנים ומידע טופולוגיה ברמה-ipMonitor .3 יכול להפוך 

את תחילת העבודה לאוטומטית, מהירה ופשוטה. 

הגדרות SmartMonitor מומלצות היישר מהקופסה

טכנולוגיית SmartMonitor הייחודית של פתרון ipMonitor מציעה צגים והגדרות איסוף נתונים מיטביים 
עבור כמעט כל דבר ברשת שלך - מה שיכול לחסוך לך זמן ולעזור בהקטנת הצורך שלך לנווט במחשכי 
הגדרות התצורה באופן ידני. טכנולוגיית SmartMonitor ממנפת את הניסיון המשותף של מהנדסי 
SolarWinds שלנו כדי לעזור לוודא שאתה מקבל כיסוי רשת במהירות, ועם הגדרות ניטור הרשת 

המועילות ביותר. 
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מיפוי רשת דינאמי

ipMonitor יכול לגלות התקני רשת באופן אוטומטי וליצור מפות רשת עשירות אותם ניתן להתאים 
אישית להצגת החיבורים בין הרכיבים או להוסיף רכיבים מקוננים. מפות עוזרות לאפשר לך לנטר 
חזותית את בריאות הרשת עם מצייני סטטוס המנוהלים דינאמית המציעים יכולות התעמקות עבור 

פתרון בעות מהיר יותר. 

קיבוץ התקנים משופר עבור ניהול פשוט

ipMonitor עוזר להפוך את ניהול רשימות ההתקנים והארגון הלוגי שלהם לנטול ייסורים עם יכולות 
קיבוץ וקיבוץ מקונן משופרות. בנוסף, SmartGroups מתוכן לאפשר קיבוץ דינאמי של התקנים וצגים 
המבוסס על מסננים המוגדרים על-ידי המשתמש. תצוגה ממורכזת של קבוצות התקנים וצגים מוצגת 
בפורמט עץ דמוי-סייר המציע ניווט בלחיצה למאפיינים וההגדרות עבור רכיב זה, ומסייע להפוך את 

ניהול קבוצות התקנים לפשוט ומהיר יותר. 

התראה אוטומטית

ipMonitor מספק יותר מ-14 סוגים שונים של הודעות כדי לעזור לוודא שאתה הראשון שיודע על בעיות 
רשת או כשלי יישומים. התראות יכולות להיות פשוטות, כגון קבלת הודעת דוא"ל או טקסט בטלפון 

.®Windows הנייד שלך, או מקיפות כגון כתיבה לקבצי יומן האירועים של

שחזור אוטומטי

ניתן להגדיר את ipMonitor בקלות לבצע פעולות מתקנות לשחזור שירותים עם מתרחש כשל, כולל 
אתחול יישומים שכשלו, אתחול שירותי Windows, אתחול שרתים וביצוע סקריפטים. ipMonitor מסייע 

לצמצמם זמן השבתה באמצעות שלבי תיקון אוטומטיים. 

ניהול אמת מרחוק

SolarWinds ipMonitor מתוכנן להיות ממשק מבוסס-אינטרנט בטוח המאפשר למשתמשים לסרוק 
את הרשת שלהם, להגדיר צגים או לנקוט בפעולות מתקנות מכל דפדפן נתמך. באפשרותך לנטר את 

התשתית שלך ממש מכל מקום עם חיבור אינטרנט -מה שמשחרר אותך מהמשרד. 

ניטור חוויית משתמשים

ipMonitor יכול להראות למשתמשים שלך שאיכפת לך - גם לאלה הדורשים תחזוקה ברמה גבוהה. 
ipMonitor הולך מעבר לבדיקת זמינות בסיסית, ומתוכנן לספק לך נראות מלאה על איכות חוויית 
משתמש הקצה. למעשה, ipMonitor יכול לדמות את התנהלות המשתמש על-ידי ביצוע עסקאות 
מלאכותיות. תקבל התראה אודות בעיות לפני שהמשתמשים שלך ישימו לב לקפיצה בזמינות יישומים 

קריטיים לעסק כגון שירותי דוא"ל, אינטרנט או מסד נתונים. 
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ַאְסָיה 
טלפון: 4123 6422 65+  

פקס: 7601 6593 65+ 
 apacsales@solarwinds.com :דואר אלקטרוני

אמריקה 
טלפון: 866.530.8100
פקס: 512.682.9301

sales@solarwinds.com :דואר אלקטרוני

למידע נוסף

דרישות מינימוםחומרה

CPU2.0GHz מעבד יחיד

512MBזיכרון

240MB פנוייםכונן קשיח

דרישות מינימוםתוכנה

Windows 8, Windows 2012 ).net Framework 3.5 נדרשת(, ,Windows 10 מערכת הפעלה
Server 2016 -ו ,Server 2012R2

דפדפן אינטרנט
®Microsoft Internet Explorer גרסה11 או מתקדמת יותר

ipMonitor תומך בשתי בגרסאות העדכניות ביותר של דפדפני האינטרנט 
Firefox, Chrome :הזמינות במועד השחרור

האוקיינוס השקט 
טלפון: 4910 8412 2 61+  

apacsales@solarwinds.com :דואר אלקטרוני

אירופה, המזרח התיכון ואפריקה 
טלפון: 5002900 21 353+ 
פקס: 232 380 212 353+ 

emeasales@solarwinds.com :דואר אלקטרוני

 

 .sales@solarwinds.com במספר 866.530.8100 או בדואל בכתובת SolarWinds לקבלת מידע נוסף, אנא צור קשר עם
http://www.solarwinds.com/partners/reseller_locator.aspx כדי לאתר מפיץ בינלאומי בקרבת מגוריך, בקר בכתובת

© SolarWinds Worldwide, LLC 2019. כל הזכויות שמורות

Orion , SolarWinds & Design , SolarWinds, ו-THWACK הינם רכושה הבלעדי של SolarWinds Worldwide, LLC או של שלוחותיה ורשוו  הסימנים המסחריים
מים במשרד הפטנטים והסימנים המסחריים של ארה"ב ועשויים להיות רשומים או ממתינים לרישום במדינות נוספות. כל הסימנים המסחריים האחרים של 

SolarWinds, סימני שירות וסמלים מסחריים עשויים להיות סימני המשפט המקובל או רשומים או ממתינים לרישום. כל הסימנים המסחריים המצוינים בזאת 
מיועדים למטרות זיהוי בלבד והינם 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 
SolarWinds. הזכות, הבעלות והעניין בתוכנה, בשירותים ובתיעוד, הנם ויישארו הרכוש הבלעדי של SolarWinds, החברות המסוו  ללא הסכמה מראש ובכתב של

נפות אליה ו/או מעניקי הרישיונות שלה. 

SOLARWINDS מתנה 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 SOLARWINDS, ספקיה 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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