דף מידע

Kiwi Syslog Server

מרכזו את ניהול הרישומים ברחבי השרתים וההתקנים המחוברים לרשת

אני משתמש בKiwi-
 Syslog Serverביחד עם Kiwi
 Log Viewerכמעט בכל
יום מדובר בכלי רב ערך
עבור דיאגנוסטיקה ולעולם
לא אוכל לבצע את עבודתי
באופן יעיל ללא הכלי.
 ג'ייסון ד,.סקירה מקוונת

 Solarwinds® Kiwi Syslog® Serverהוא כלי ניהול לרשתות ומערכות הנדסיות במחיר לכל כיס.
הוא מקבל הודעות  syslogומלכודות  SNMPמהתקני רשת (נתבים ,מתגים ,חומות אש ,וכדומה).
ומארחי לינוקס ® /יוניקס®  .תוכלו לסנן ולצפות בהודעות לפי זמנים ,שרת מארח ,חומרה ,ועוד,
וגם להגדיר התראות מותאמות באופן אישי .ל Kiwi Syslog Server-יש פעולות מובנות כדי להגיב

להורדת גרסת ניסיון בחינם
פונקציונלית מלאה במשך 14
ימים

כראוי להודעות  .syslogבנוסף ,ישנן תכונות לאחסון וניקוי רשומות יומן אשר עוזרות לכם לציית
למדיניות אבטחה.

 KIWI SYSLOG SERVERבמבט מהיר
»מרכוז הניטור של הודעות  ,syslogמלכודות  SNMPורשומות אירועים של ®Windows
»קונוסולת רשת אינטואיטיבית לסינון וצפייה ברשומות יומן
»הגיבו להודעות :שלחו התראות בדוא"ל ,הריצו תוכנות ,או העבירו מידע כאשר מתקבלות הודעות
»תזמון לניקוי ואחסון רשומות יומן ,עוזרת לכם לשמור על תאימות ותקינות
»צפו ניתוח מגמות ושלחו בדוא"ל עם סטטיסטיקת תנועה
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תכונות
 Syslog Serverחזק ובעל עוצמה
 Kiwi Syslog Serverמאזינה להודעות  syslogומלכודות  SNMPמהתקני רשת ומארחי לינוקס/יוניקס עבור
ניהול מקיף של הרשומות בכל רחבי הרשת Kiwi Syslog Server .קלה להתקנה ושימוש .הרישיון הוא
בהתאם לכמות ההתקנים שעליהם מותקנת  syslog server, Kiwi Syslog Serverבמחיר של החל מ295$-
 1לכל התקנה.

להורדת גרסת ניסיון בחינם
פונקציונלית מלאה במשך 14
ימים

»תמיכה בכמות בלתי מוגבלת של התקנים עבור איסוף נתוני רישום ביומן
»תוכנן כדי לנהל עד שתי מליון הודעות בשעה
»תומך באיסוף רישוי נתונים ביומן גם מהתקני  IPv4וגם מהתקני IPv6

ניטור  syslogבאופן מרוכז
 Kiwi Syslog Serverכולל בתוכו קונסולה פשוטה וקלה לשימוש המרכזת את האפשרויות לצפות ,לחפש
ולסנן הודעות  .syslogהקונסולה מספקת עד  25רשומות בצפייה הניתנות להתאמה אישית על פי הסינונים
שלכם .תוכלו ליצור גרפים של סטטיסטיקות  syslogעל פי תקופות זמן.

התראות  syslogמתקדמות
הפונקציונליות החכמה של ההתראות של  ,Kiwi Syslog Serverמתריאה כאשר אתם מגדירים מראש
קריטריונים של  syslogבהתבסס על זמן ,סוג הודעת  ,syslogמקור  ,syslogוכדומה .שלחו התראות בדוא"ל
או באופן מיידי ,הפעילו צליל התראה ,שלחו דף נתונים או הודעת  SMSועוד.

פעולות מובנות כדי להגיב להודעות syslog
 Kiwi Syslog Serverכולל בתוכו פעולות מובנות למארח כדי להגיב להודעות  ,syslogכולל:
»הפעילו התראות ודוחות בדוא"ל
»הריצו סקריפטים או תוכנות חיצוניות
»רישום לקובץ ,יומן אירועים של  ,Windowsאו מאגר נתונים
»פצלו רישומי נתונים ביומן לפי התקן ,IP ,שרת מארח ,תאריך ,או פרמטר אחר של הודעה/זמן
»העבירו הודעות  syslogומלכודות ) SNMP (v1, v2, v3למארח אחר

העבירו אירועי  Windowsאל Kiwi Syslog Server
כדי לשלוח הודעות  syslogאו מלכודות  SNMP, Kiwi Syslog Serverמאפשרת לכם לנטר אירועים
ב .Windows-בשימוש בכלי החינמי  ,Log Forwarder for Windowsתוכלו להעביר רישום אירועים של
 Windowsאל  Kiwi Syslog Serverכהודעות  .syslogכאשר  Kiwi Syslog Serverמקבל הודעות  ,syslogתוכלו
לבצע פעולות ניהול על אירועי .Windows
1המחיר הוא בדולרים אמריקאים החל מתאריך  01למרץ  SolarWinds .2017שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים.
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שמור ואחסון נתוני רישום ביומן
 Kiwi Syslog Serverעוזר לכם למטב את התקנות ב SOX, PCI-DSS, FISMA-ואחרים ,על ידי אישור לאחסון
הודעות  syslogלדיסק ,קבצים ,ולמאגרי נתונים תואמי  .ODBCתוכלו להשתמש בלוח השנה המשולב כדי
לתזמן ולהריץ משימות ניקוי באופן אוטומטי .ולאחר מכן תוכלו ליישם את מדיניות שימור הרשומות שלכם.
בנוסף ,תוכלו לתזמן פעולות ניהול על רשומות היומן ,הכוללים דחיסה ,הצפנה ,העברה ,שינוי שם ומחיקה.

להורדת גרסת ניסיון בחינם
פונקציונלית מלאה במשך 14
ימים

העבירו הודעות  Syslogאל מלכודות SNMP
תוכלו להשתמש ב Kiwi Syslog Server-כדי להעביר הודעות  syslogמלכודות  SNMPמארחים אחרים של
 syslogהנמצאים במערכות ניהול רשת חיצוניות.security information and event management (SIEM) ,

אבטחור תעבורת רשומות בכל רשת
בשימוש בכלי האופציונלי והחינמי  ,Kiwi® Secure Tunnelתוכלו לקבל דחיסה ,אבטחה בתעבורתההודעות
של רשומות יומן מהתקני רשת ושרתים מופצים אל ה Kiwi Syslog Server -שלכם למשל.

אינטגרציה עם SOLARWINDS IT MANAGEMENT TOOLS
 Kiwi Syslog Serverיכולה לשלוח הודעות  syslogומלכודות  SNMPאל:
») :Network Performance Monitor (NPMתנו ל Kiwi Syslog Server -לפעול כמסנן של כל הודעות
ה syslog-הלא רצויות מהתקנים לפני שהם נשלחים אל ה NPM-הראשי/צד נוסף .תועלת מיכולות
שימור של  syslogבעזרת .Kiwi Syslog Server
») :Log & Event Manager (LEMהעבירו הודעות של רשומות אל  LEMלניתוח אבטחה מעמיק יותר ,תאום
אירועים בזמן אמת ,איתור איומים ותיקונם.
» :Papertrailהעבירו הודעות של רשומות אל ™ Papertrailכדי למיין ולנתח את רשומות היומן שבענן.
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דרישות מערכת
חומרה

דרישות מינימום

מעבד

1.2GHz

זיכרון

256MB

כונן קשיח

350MB

תוכנה

דרישות מינימום

מערכת הפעלה

שרת Windows Server® 2016, 2012, 2012 R2, 2008 R2 :תחנת
עבודהWindows 10, 8.1, 8 :

.NET Framework

NET 4.0.

מאגר נתונים עבור גישה לאינטרנט

מהדורת ( SQL Compactעד  4GBנפח אחסון)

להורדת גרסת ניסיון בחינם
פונקציונלית מלאה במשך 14
ימים

בהתייחס אל  ,SolarWinds Success Centerלמידע נוסף אודות דרישות המערכות והגדרות המוצר.

נסה לפני הקנייה .הורד גרסת ניסיון בחינם!
ניהול ופתרון תקלות מעולם לא היו פשוט יותר בעזרת  !Syslogאך אל תסתמכו רק על המילה שלנו.
חשוב לנו שתנסו את מוצרי  SolarWindsלפני שתקנו .לכן אנו מציעים גרסאות ניסיון בחינם הכוללות את
כל תכונות המוצר ופונקציונליות מלאה .הורידו והתקינו את  Kiwi Syslog Serverוהתנסו בניהול syslog
פשוט וממקום אחד מרוכז.

עמוד 4

דף מידעKiwi Syslog Server :

אודות SOLARWINDS
 SolarWindsמספקת תוכנות עוצמתיות לניהול  ITבמחיר סביר ללקוחות ברחבי העולם ,החל מארגוני
Fortune 500 ® וכלה בעסקים קטנים ,ניהול ספקי שירות ( ,)MSPמשרדי ממשלה ומוסדות חינוך .אנו
מחויבים להתמקד בטכנולוגיית מידע MSP ,ובמומחי  DevOpsבאופן בלעדי ושואפים להיפטר מהמורכבות
שלקוחותינו נאלצו להתמודד עמה עם ספקי תוכנות תאגידיים מסורתיים .ללא קשר למיקום נכס הIT-
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  SolarWindsכמובילה עולמית בתוכנות
ניהול רשת ובפתרונות  MSPוהיא מניעה צמיחה דומה לאורך הספקטרום המלא של תוכנות ניהול
טכנולוגיית מידע .הפתרונות שלנו מושרשים בקשר העמוק שלנו לבסיס המשתמשים שלנו ,אשר נמצאים
באינטראקציה עם ® ,THWACKהקהילה המקוונת שלנו כדי לפתור בעיות ,לחלק טכנולוגיות והתאמות
מיטביות ,ולהשתתף באופן ישיר בתהליך פיתוח המוצרים שלנו קראו עוד ב.www.solarwinds.com -
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צרו קשר
למידע נוסף אודות מוצרי ® , SolarWinds Kiwiאנא בקרו ב ,www.kiwisyslog.com-התקשרו או שלחו אימייל:

אירופה ,המזרח התיכון ואפריקה

אסיה

טלפון+353 21 500 2926 :
דואר אלקטרוני:
kiwisales@solarwinds.com

טלפון+65 6422 4123 :
דואר אלקטרוני:
kiwisales@solarwinds.com

האוקיינוס השקט

טלפון 61 2 8412 4910 :
+
דואר אלקטרוניkiwisales@solarwinds.com :

ביבשת אמריקה

טלפון855.498.4157 :
דואר אלקטרוני:
kiwisales@solarwinds.com

אמריקה הלטינים והקריביים

טלפון512.498.6313 :
דואר אלקטרוניkiwisales@solarwinds.com :

משלבים פדרליים ,מפיץ פדרלי ומשלבי מערכת

טלפון 877.946.3751 :או 512.682.9884
דואר אלקטרוניfederalsales@solarwinds.com :

הממשל האירופי הלאומי  /מרכזי  /פדרלי

טלפון0440 233 21 +353 :
דואר אלקטרוניnationalgovtsales@solarwinds.com :
SolarWinds Worldwide, LLC | 7171 Southwest Parkway | Building 400 | Austin, Texas 78735

לקבלת מידע נוסף ,אנא 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
 © 2019 SolarWinds Worldwide, LLC.כל הזכויות שמורות
הסימנים המסחריים SolarWindsSolarWinds & Design , Orion ,ו THWACK-הינם רכושה הבלעדי של  SolarWinds Worldwide, LLCאו של החברות המסונפות
לה ,רשומים במשרד הפטנטים והסימנים המסחריים של האמריקאי ועשויים להיות רשומים או ממתינים לרישום במדינות אחרות .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 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
ללא הסכמה מראש ובכתב ש ל  .SolarWindsהזכות ,הבעלות והעניין בתוכנה ,בשירותים ובתיעוד ,הנם ויישארו הרכוש הבלעדי של  ,SolarWindsהחברות המס�ו
נפות 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.

