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גיליון נתונים

Network Configuration Manager
תצורת רשת אוטומטית וניהול שינויים

ה-NCM(  VNetwork Configuration Manager( של  ®SolarWinds יכול לחסוך לך זמן רב 

ולשפר את אמינות ואבטחת הרשת על ידי ניהול הגדרות, שינויים, ותאימות עבור נתבים, 

מפסקים, והתקנים אחרים

?NETWORK CONFIGURATION MANAGER-מדוע לבחור ב
ה-Network Configuration Manager מספק תמיכה בלתי שגרתית עבור ספקי התקני 	

 , Avaya®  , F5®  , Huawei®  , HP®  , Juniper®  , Palo Alto Networks®  , Cisco®  רשת מובילים, כולל
 ®Ruckus ועוד

ה-NCM מאפשר פריסה אוטומטית בצובר של תצורות התקן סטנדרטיות	 

ה-NCM מאפשר לך להגדיר גיבויים אוטומטיים של תצורות ההתקנים וכן לחזור לתצורה 	 
הטובה הידועה האחרונה, לפי הצורך

ה-NCM מזהה אוטומטית התקני IOS® עם נקודות תורפה פוטנציאליות, תוך ניצול שירותי 	 
מאגר NIST CVE, ואף מספק את הכלים לניהול חקירה, תיקון או סילוק של כל נקודת 

תורפה

 	DSS PCI-ו DISA STIG , NIST FISMA-בודק את תצורת ההתקנים לצורך תאימות ל NCM-ה

ה-NCM, המבוסס על Orion® Platform, מאפשר להשתלב באופן מלא עם מודולי ניטור 	 
נוספים ברשת )ניטור ביצועי רשת, ניתוח תעבורת NetFlow, ניהול VoIP , WAN, מעקב אחר 
התקנים, ניהול כתובות IP( וכן ניהול מערכות, אחסון ותצוגה חזותית במסוף אינטרנט יחיד

גרסה מלאה ל-30 יום

נסה בחינם

https://www.solarwinds.com/network-configuration-manager/registration?CMP=CHL-CTA-GEN-X_X_X_X_X_LD_HE_X_SW-NCM-20200616_X_X_X_VidNo_X-DATASHEET�
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עם NCM ניתן לבחור את אופן הפריסה – מקומית או בענן	 

תוכל לחסוך זמן על ידי זיהוי תצורות העושות שימוש בקווי בסיס מרובי-התקנים תוך אי 	 
עמידה בדרישות, כשאתה משתמש בקו בסיס יחיד או בקווי בסיס מרובים ברחבי הרשת 

לניטור התצורות החיוניות לך.

תכונות

Palo Alto Networks עבור Network Insight™ 
 Cisco ומתגי Cisco ASA קבל נראות עמוקה יותר עבור התקנים מורכבים כגון חומות אש
 NetFlow-ניתן לשייך את הכלי ל .Palo Alto Networks ומעכשיו גם חומות אש – Nexus® 
NTA(  Traffic Analyzer (  כדי להציג שיחות תעבורה בהתאם למדיניות בכל הקשור לדף פרטי 

.NCM המדיניות של

Azure SQL אפשרויות פריסה גמישות עם מסד נתונים
קח פיקוד על פריסת ה-NCM שלך תוך גמישות לפרוס את הכלי באופן מקומי או בענן עם 

.Amazon RDS או עם Azure SQL מסד נתונים

תצוגת הבדלים בין תצורה לתצורה
עם NCM באפשרותך לצפות בתצוגות ההבדלים בין תצורה לתצורה בנוסף לתצוגות 
ההבדלים בין קו בסיס לתצורה. מנף את מציג ההבדלים לזיהוי מהיר של שינויים בתצורות 

אלה.

אוטומציית שינוי תצורה
ניתן לקבל עזרה בפישוט ויצירת תקן אחיד לשינויי תצורה מורכבים או חוזרים על ידי יצירת 
סקריפט יחיד ובלתי תלוי בספק הניתן לתזמון ולהפעלה על גבי נתבים, מתגים והתקני 
 , Aruba®  , F5 , Brocade®  , Dell®  , HP , Juniper , Palo Alto Networks , Cisco רשת אחרים מבית

Ruckus ועוד.

גיבוי ושחזור תצורה
היה מוכן להתאושש במהירות משינוי תצורה או כשל חמור של התקן על ידי גיבוי תמידי 

של ארכיון תצורת ההתקן לצורך שחזור.

שינוי בקרה
דע מיד מתי חל שינוי כלשהו בתצורה. ההתרעה מיידעת אותך על שינוי בהתקן ומאפשרת 

לך לצפות בשינויים הספציפיים שנעשו. 

ניהול שינויים ושדרוגי קושחה
היה מוכן למנוע טעויות על ידי בחינה ואישור של השינויים המוצעים באמצעות תזרים עבודה 
משולב לאישור שינויים. תוכל להחיל תפקידים ואישורי גישה כדי לשפר את פעילות הניהול 
ושיתוף הפעולה על ידי בקרת הגורמים שביכולתם לבצע שינויים בהתקנים ובתצורות. 
שדרג התקני Lenovo ו-Juniper הודות לתכונת השדרוג של קושחת NCM. השתמש 

בפעולות החלות על קבוצות מרובות לפריסת שינויים בצובר. עד 100 שדרוגים במקביל.
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קו בסיס וסחף תצורה
חסוך זמן בזיהוי תצורות שאינן תואמות באמצעות קווי בסיס מרובי-התקנים. השתמש בקו 
בסיס יחיד או בקווי בסיס מרובים ברחבי הרשת לניטור התצורות החיוניות עבורך ומינוף 

ההבדלים בקווי הבסיס כדי לסייע בזיהוי מהיר של שינויים בתצורות אלה.

Cisco Nexus עבור Network Insight
ניתן לסקור את תצורות הממשק לצד מדדי סינון ביצועים, באפשרותך לחפש ולזהות שינויי 
תצורות לרשימות ACLs(  Access control( – ולקבל פיקוח וגיבוי עבור כל הקשר של התקן 

וירטואלי.

Cisco ASA עבור Network Insight
קבל יכולת לגילוי הקשרי אבטחה, לגיבוי ושחזור קובצי תצורה, לגילוי, הצגה וסקירה של 

רשימות בקרת גישה ולניהול שדרוגי קושחה עבור ASAs של Cisco בקלות רבה.

Palo Alto Networks עבור Network Insight
קבל הבנה מעמיקה יותר של תצורות מדיניות, קטעי תצורת מדיניות וממשק, הבדלי תצורה 
לצורך מדיניות וניהול מדיניות עבור חומות אש של Palo Alto Network. שלב זאת עם 
ה-NTA(  NetFlow Traffic Analyzer( כדי להבטיח נראות לשיחות תעבורה בהתאם למדיניות 

.NCM בהקשר של דף פרטי המדיניות עבור

IOS-סריקת נקודות תורפה ב
שיפור בטיחות הרשת על ידי זיהוי אוטומטי של נקודות תורפה ב-IOS ועדכון פשוט של 

.IOS-קושחת ה

הערכת היענות ואכיפה
 , NIST FISMA , DISA STIG נצל הערכות התאימות והדיווחים על תקני אבטחה חיוניים, כגון

PCI DSS , HIPAA ועוד, ולאחר מכן השתמש בסקריפטים אוטומטיים לתיקון ההפרות.

Network Performance Monitor אינטגרציה
ראה מתי השתנתה תצורה בנתיב שירותי הרשת על ידי שילוב עם התכונה  ™NetPath של 
 Network Insight זהה בעיות ביצועים או תצורה בהתקני רשת מרכזיים באמצעות .NPM

.Palo Alto Networks-ו Cisco ASA , Cisco Nexus עבור התקני
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גרסה מלאה ל-30 יום

נסה בחינם

דרישות מערכת 
ניתן לפרוס את מוצרי Orion Platform על שרתים פיזיים או וירטואליים, מקומיים או בענן. 
ניתן לפרוס מוצרים אלה דרך שוקי Azure או AWS. לדרישות מערכת מפורטות, בקר 

.support.solarwinds.com בכתובת

נסה לפני הקנייה. הורד גרסת ניסיון בחינם.
אל תאמין לנו – נסה זאת בעצמך. חשוב לנו שתנסה את מוצרי SolarWinds לפני שתקנה 
אותם. לכן, אנו מציעים גרסאות ניסיון בחינם הכוללות את כל תכונות המוצר ופונקציונליות 
 Network Configuration-מלאה. פשוט הורד והתקן את התוכנה וצא להפסקה בזמן ש
Manager מגלה את רכיבי הרשת ופרטי התצורה שלך. לאחר חזרתך, סביבת ניהול 
התצורה שלך תמתין לך, מוכנה לעבודה עם לוחות מחוונים, התרעות, דוחות ועוד – היישר 

מהקופסה. עד כדי כך פשוט.

https://www.solarwinds.com/network-configuration-manager/registration?CMP=CHL-CTA-GEN-X_X_X_X_X_LD_HE_X_SW-NCM-20200616_X_X_X_VidNo_X-DATASHEET�
http://support.solarwinds.com
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.sales@solarwinds.com במספר 866.530.8100 או בדוא"ל בכתובת SolarWinds לקבלת מידע נוסף, צור קשר עם 
http://www.solarwinds.com/partners/reseller_locator.aspx כדי לאתר מפיץ בינלאומי בקרבתך, בקר בכתובת

© SolarWinds Worldwide, LLC 2020.  כל הזכויות שמורות

הסימנים המסחריים Orion , SolarWinds & Design , SolarWinds ו-THWACK הם הקניין הבלעדי של SolarWinds Worldwide, LLC או של החברות 
המסונפות אליה והם רשומים במשרד הפטנטים והסימנים המסחריים של ארה"ב, וכן הם עשויים להיות רשומים או ממתינים לרישום במדינות נוספות.  

כל הסימנים המסחריים האחרים של SolarWinds, סימני שירות וסמלים מסחריים עשויים להיות סימני המשפט המקובל או סימנים רשומים או 
כאלה הממתינים 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 
 ,SolarWinds הזכות, הבעלות והעניין בתוכנה, בשירותים ובתיעוד הנם ויישארו הקניין הבלעדי של .SolarWinds אחרים ללא הסכמה מראש ובכתב של

החברות המסונפות אליה ו/או מעניקי הרישיונות שלה. 

חברת 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 נובעים מדיני נזיקין, דיני חוזים או כל תיאוריה משפטית אחרת, גם אם נמסרה הודעה ל-Solarwinds בנוגע לאפשרות של נזקים 
כאלה.

SOLARWINDS אודות
NYSE:SWI(  SolarWinds (  הנה ספקית מובילה של תוכנת ניהול תשתיות IT חזקה במחיר סביר. 
המוצרים שלנו מעניקים לארגונים בעולם כולו, ללא קשר לסוג תשתיות ה-IT, גודלן או מורכבותן, 
את הכוח לנטר ולנהל את ביצועיהם בסביבת ה-IT שלהם בין באופן מקומי ובין בענן או במודלים 
משולבים. אנו בקשר רציף ובאופן קבוע עם כל סוגי המומחים בעולם הטכנולוגיה – מומחי 
IT operations, מומחי DevOps, וספקי שירות )MSPs( – כדי להבין את האתגרים שאתם הם 
מתמודדים בשמירה על ביצועים גבוהים ועל תשתיות IT בזמינות גבוהה. התובנות שלנו כתוצאה 
מן המגע אתם, במקומות כגון קהילת THWACK המקוונת שלנו, מאפשרות לנו לבנות מוצרים 
המתמודדים עם אתגרי ניהול ה-IT תוך הבנה מעמיקה ובדרכים הרצויות לאנשי הטכנולוגיה. 
ההתמקדות במשתמש ובמחויבות למצוינות בניהול ביצועי hybrid IT מקצה לקצה מבטיחה 
את מעמדה של SolarWinds כמובילה בתחום תוכנות ניהול הרשת ופתרונות ה-MSP ברחבי 

.www.solarwinds.com העולם. קבל מידע נוסף עוד היום, בכתובת

צפא"מ/דרא"מ 
טלפון: 866.530.8100      

פקס: 512.682.9301
sales@solarwinds.com :דוא"ל

אסיה 
טלפון: 4123 6422 65+ 
פקס: 7601 6593 65+ 

 apacsales@solarwinds.com :דוא"ל

צור קשר

אירופה/מזה"ת/אפריקה 
טלפון: 5002900 21 353+ 
פקס: 232 380 212 353+ 

emeasales@solarwinds.com :דוא"ל

האזור הפסיפי 
טלפון: 4910 8412 2 61+  

apacsales@solarwinds.com :דוא"ל
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