
 Kiwi CatTools
הפכו את ניהול הגדרות הרשת לאוטומטית

עמוד 1

®SolarWinds® Kiwi CatTools הוא כלי אוטומציה רשתי המנהל הגדרות בהתקני רשת דוגמת 

נתבים ומתגים וחומות אש. מאפשר לכם לעבור בצורה יעילה יותר על ידי תזמון פעולות גיבוי 
באופן אוטומטי והפצת שינויים בהגדרות למספר התקנים בו זמנית. בעזרת תמיכה מקומית 
של עשרות יצרנים, Kiwi CatTools מפשטת את ניהול המערכת, התראות שינויים בהגדרות, 

וניהול גיבויים.

KIWI CATTOOLS במבט מהיר
תזמנו גיבויים להגדרות רשת באופן אוטומטי 	 

בצעו כמות גדולה של שינויים לכמות מרובה של התקנים	 

הגבירו את האבטחה עם מערכת ההתראות לשינויי הגדרות	 

נהלו התקני רשת מקונסולה אחת	 

השוו הגדרות התקנים וניתוח שינויים	 

בצעו שחזור הגדרות לפי צורך	 

דף מידע

 CatTools אנו מייעלים את        
בעיקר לגיבויים של הגדרות 

ציוד הרשת שלנו, בשילוב עם 
התראות על גיבויים וכל שינוי 

הנעשה בהגדרות. מספק 
לנו דרך קלה לדחוף שינויים 

בהגדרות לכל ציוד הרשת 
שלנו. זהו מוצר פשוט ומצוין.

- סקוט מ., 
סקירה מקוונת

להורדת גרסת ניסיון בחינם

פונקציונלית מלאה במשך 14 
ימים

http://www.kiwisyslog.com/products/kiwi-cattools/product-overview.aspx
http://www.kiwisyslog.com/kiwi-cattools/registration?CMP=CHL-NS-GEN-X_X_X_X_X_X_HE_EVGEN_SW-KIWI-20192903_X_X_X_VidNo_X-X
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תכונות

תזמנו גיבויים להגדרות רשת באופן אוטומטי 

Kiwi CatTools מספקת באופן פשוט ואוטומטי גיבוי הגדרות מהתקני רשת. תוכלו לתזמן גיבויים בזמנים 
.TFTP מובנה אשר גם תומך בפעולת גיבוי דרך TFTP server יש CatTools-מותאמים אישית. ל

בצעו כמות גדולה של הגדרות על התקני רשת

 ,TFTP server תוכלו לבצע שינויי הגדרות למספר התקנים בו זמנית. בשימוש המובנה Kiwi CatTools בעזרת
תוכלו להחיל קבצי הגדרות על מגוון התקנים. מה שהופך את השחזור לפעולה פשוטה, והגדרות טובות.

הגבירו את האבטחה עם מערכת ההתראות לשינויי הגדרות

פיקוח רצוף על שינויי הגדרות רשת. Kiwi CatTools מאתרת ומתריאה על שינויים בהגדרות ושולחת 
התראות בדוא"ל. מה שמאפשר לכם לאתר שינויי הגדרות לא מורשים בהתקנים, ואיתור סיכוני אבטחה.

השוו הגדרות התקנים וניתוח שינויים

Kiwi CatTools מאפשרת לכם לבצע שני סוגי השוואה להגדרות:

השוואת הגדרות התקן נוכחיות עם הגיבוי המעודכן ביותר	 

השוואת הגדרות של תהליכים רצים ושמופעלים בעת הפעלת המערכת	 

תוכלו לצפות ולנתח את תוצאות ההשוואה בקונסולה, או לייצא דוח.

נהלו התקני רשת מקונסולה אחת

ל-Kiwi CatTools יש המון "פעולות" מובנות המאפשרות לכם לנהל ולעבור על התקני רשת ללא צורך 
בשימוש בממשק שורת פקודה )CLI(. כתבו פקודות מהממשק הפשוט של קונסולת Kiwi CatTools ועדכנו 

סיסמאות או חסמו התקנים, בצעו בדיקת פינג ועוד. 

	 Kiwi CatTools צפו בכל הפעילויות של

צרו דוחות של הגדרות ומידע אודות התקנים

Kiwi CatTools מספקת לכם המון דוחות ישירים בפורמטים של HTML וטקסט. ניתן גם לשלוח את הדוחות 
והסטטיסטיקות דרך הדוא"ל. 

להורדת גרסת ניסיון בחינם

פונקציונלית מלאה במשך 14 
ימים

http://www.kiwisyslog.com/products/kiwi-cattools/activities.aspx
http://www.kiwisyslog.com/products/kiwi-cattools/activities.aspx
http://www.kiwisyslog.com/kiwi-cattools/registration?CMP=CHL-NS-GEN-X_X_X_X_X_X_HE_EVGEN_SW-KIWI-20192903_X_X_X_VidNo_X-X
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דרישות מינימוםחומרה

1.2GHzמעבד

256MBזיכרון

350MBכונן קשיח

דרישות מינימוםתוכנה

 שרת: Windows Server® 2016, 2012, 2012 R2, 2008 R2 מערכת הפעלה
Windows® 10, 8.1, 8 :תחנת עבודה

 .NET FrameworkNET 3.5 SP1.

מאגר נתונים עבור גישה 
גישה לרכיבי הנתונים של ®Microsoft ושל Jet 4.0 Database Engineלאינטרנט

תמיכה ברכיבים מספקים רבים

Kiwi CatTools מספקת תמיכה ישירה עבור התקני IPv4 ו-IPv6 מהיצרנים הגדולים בתעשייה, הכוללים 
את ®Cisco®, HP®, 3Com®, Enterasys, F5®, Huawei®, Juniper, ועוד. 

צפו בכל ההתקנים התומכים «

דרישות מערכת

בהתייחס אל SolarWinds Success Center למידע נוסף אודות דרישות המערכת והגדרות המוצר.

נסה לפני הקנייה. הורד גרסת ניסיון בחינם!
ניהול הגדרות רשת מעולם לא היו קלים יותר! אך אל תסתמכו רק על המילה שלנו. חשוב לנו שתנסו 
את מוצרי SolarWinds לפני שתקנו. לכן אנו מציעים גרסאות ניסיון בחינם הכוללות את כל תכונות המוצר 
ופונקציונליות מלאה. הורידו והתקינו את Kiwi CatTools, והפכו את תהליך הגיבוי וניהול משימות רשת 

לאוטומטיים. 

להורדת גרסת ניסיון בחינם

פונקציונלית מלאה במשך 14 
ימים

http://www.kiwisyslog.com/products/kiwi-cattools/supported-devices.aspx
https://support.solarwinds.com/Success_Center/Kiwi_CatTools
http://www.kiwisyslog.com/kiwi-cattools/registration?CMP=CHL-NS-GEN-X_X_X_X_X_X_HE_EVGEN_SW-KIWI-20192903_X_X_X_VidNo_X-X
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SOLARWINDS אודות
SolarWinds מספקת תוכנות  עוצמתיות לניהול IT במחיר סביר ללקוחות ברחבי העולם, החל מארגוני 
 ® Fortune 500  וכלה בעסקים קטנים, ניהול ספקי שירות )MSP(, משרדי ממשלה ומוסדות חינוך. אנו 
מחויבים להתמקד בטכנולוגיית מידע, MSP ובמומחי DevOps באופן בלעדי ושואפים להיפטר מהמורכבות 
 IT-שלקוחותינו נאלצו להתמודד עמה עם ספקי תוכנות תאגידיים מסורתיים. ללא קשר למיקום נכס ה
או המשתמש, SolarWinds מספקת מוצרים שקל למצוא, לרכוש, להשתמש, לתחזק ולמדוד ומספקת 
את הכוח לתת מענה לאזורי מפתח של התשתית מאתר הארגון לענן. מיקוד זה, והמחויבות למצוינות 
בניהול ביצועי טכנולוגיית מידע היברידית מקצה לקצה ביסס את SolarWinds כמובילה עולמית בתוכנות 
MSP והיא מניעה צמיחה דומה לאורך הספקטרום המלא של תוכנות ניהול טככ  ניהול רשת ובפתרונות

נולוגיית מידע. הפתרונות שלנו מושרשים בקשר העמוק שלנו לבסיס המשתמשים שלנו, אשר נמצאים 
באינטראקציה עם ®THWACK, הקהילה המקוונת שלנו כדי לפתור בעיות, לחלק טכנולוגיות והתאמות 

.www.solarwinds.com -מיטביות, ולהשתתף באופן ישיר בתהליך פיתוח המוצרים שלנו קראו עוד ב

להורדת גרסת ניסיון בחינם

פונקציונלית מלאה במשך 14 
ימים

http://thwack.solarwinds.com/welcome
http://www.solarwinds.com
http://www.kiwisyslog.com/kiwi-cattools/registration?CMP=CHL-NS-GEN-X_X_X_X_X_X_HE_EVGEN_SW-KIWI-20192903_X_X_X_VidNo_X-X
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ביבשת אמריקה 
טלפון: 855.498.4157      

דואר אלקטרוני:
kiwisales@solarwinds.com

אירופה, המזרח התיכון ואפריקה 
טלפון: 2926 500 21 353+      

דואר אלקטרוני:
kiwisales@solarwinds.com

אסיה 
טלפון: 4123 6422 65+ 

דואר אלקטרוני:
kiwisales@solarwinds.com

צרו קשר
למידע נוסף אודות מוצרי ®SolarWinds Kiwi , אנא בקרו ב-www.kiwisyslog.com, התקשרו או שלחו אימייל:

SolarWinds Worldwide, LLC | 7171 Southwest Parkway | Building 400 | Austin, Texas 78735

האוקיינוס השקט 
טלפון: 4910 8412 2 61+ 

kiwisales@solarwinds.com :דואר אלקטרוני

משלבים פדרליים, מפיץ פדרלי ומשלבי מערכת 
טלפון: 877.946.3751 או 512.682.9884

federalsales@solarwinds.com :דואר אלקטרוני

הממשל האירופי הלאומי / מרכזי / פדרלי
טלפון: 353+ 21 233 0440

 nationalgovtsales@solarwinds.com :דואר אלקטרוני

אמריקה הלטינים והקריביים
טלפון: 512.498.6313 

kiwisales@solarwinds.com :דואר אלקטרוני

 

.sales@solarwinds.com במספר 866.530.8100 או בדוא"ל 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

הסימנים המסחריים Orion , SolarWinds & Design , SolarWinds ו-THWACK הינם רכושה הבלעדי של SolarWinds Worldwide, LLC או של החברות המסונפות 
לה, רשומים במשרד הפטנטים והסימנים המסחריים של האמריקאי ועשויים להיות רשומים או ממתינים לרישום במדינות אחרות.  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 המסוכ  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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