גיליון נתונים

Network Performance Monitor

נראות מקצה לקצה עבור
הרשת שלך.

 SolarWinds Network Performance Monitor (NPM)היא תוכנת ניטור רשת חזקה ובמחיר
®

סביר המאפשרת לך לזהות ,לאבחן ולפתור במהירות בעיות בביצועי רשת והפסקות פעילות.

נסה בחינם
 30יום ,הגרסה המלאה

סקירה מהירה של NETWORK PERFORMANCE MONITOR
» »פתרון בעיות במהירות ,הגדלת רמות השירות והפחתת זמן ההשבתה על ידי ניטור רשת מרובת ספקים
» »מדוד את בריאות הרשת הלוגית בנוסף לרשת הפיזית עם תמיכת Cisco ACI
®

» »פשט את ניהול התקני רשת מורכבים על ידי ניטור המידע הנכון עבור התפקיד הייחודי של כל התקן ברשת
עם תכונות ™Network Insight
» »ניתוח בקפיצות של נתיב קריטי עבור שירותים מקומיים ,היברידיים ושירותי ענן
» »קורלציית נתוני רשת בין חבילות להאצת זיהוי הבעיה
» »שפר את היעילות התפעולית באמצעות לוחות מחוונים ,התרעות ודוחות המוכנים לשימוש מידי
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תכונות
תקלה ,ביצועים וזמינות ניטור
זהה ,אבחן ופתור במהירות בעיות בביצועי רשת ,ומנע השבתה בעזרת תוכנת אופטימיזציה של רשתות.

ניתוח בקפיצות לאורך נתיבים קריטיים

נסה בחינם
 30יום ,הגרסה המלאה

הצגת פרטי ביצועים ,תעבורה ותצורה של התקנים ויישומים מקומיים ,בענן או בסביבות היברידיות עם
תכונת ™.NetPath

קורלציית נתוני רשת במחסניות צולבות
האץ את הזיהוי של שורש הבעיה על ידי גרירה ושחרור של מדדי ביצועי רשת על ציר זמן משותף עבור
קורלציה חזותית מידית על פני כל נתוני הרשת שלך.

טופולוגיה מותאמת אישית והתרעות חכמות מודעות תלות
הגב לבדיקות של תנאים מרובים ,אירועים אשר יש ביניהם קורלציה ,טופולוגיית רשת ותלות בין רכיבים.

גילוי/מיפוי רשת דינמיים
זהה ומפה באופן אוטומטי את הרכיבים ,מדידות הביצוע ,השימוש בקישורים והכיסוי האלחוטי.

חיזוי קיבולת אוטומטי ,התרעה ודיווח
חשב באופן אוטומטי את התאריכים שבהם המערכת תגיע לכדי מיצוי באמצעות תנאי גבול מותאמים
אישית המבוססים על שימוש שיא ושימוש ממוצע.

ניטור רשת פיזית ולוגית בכלי אחד
נטר רכיבים לוגיים של סביבת  ,SDNכולל  ,APICsדיירים ,פרופילי יישום ,קבוצות נקודת קצה וישויות
פיזיות עם תמיכת .Cisco ACI

מפות חכמות
צבירה ותצוגה חזותית אינטואיטיבית של נתונים מסייעת לך להגיע לשורש הבעיה מהר יותר ,גם בסביבות
מורכבות.

ניטור מקיף עבור התקני רשת מתקדמים
בצע דימוי וקבל תובנות על בריאות וביצועי מאזני עומס  F5 BIG-IPשלך ,חומות אש  Cisco ASAוPalo-
®

®

®

 Alto Networksומתגי  Cisco Nexusעם תכונות .Network Insight
TM

איכות משתמש הקצה עם ניסיון בלכידת חבילות וניתוח
קבע האם שינויים בחוויית משתמש הקצה נגרמים על ידי היישום או הרשת.
עמוד 2
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קווי בסיס סטטיסטיים דינמיים של ביצועי הרשת
חישוב דינמי של תנאי גבול בקווי הבסיס מנתוני ביצועי רשת היסטוריים.

ניטור תקינות ובריאות החומרה

נסה בחינם
 30יום ,הגרסה המלאה

ניטור ,התרעה ודיווח על מדידות רכיבי מפתח ,כולל טמפרטורה ,מהירות מאוורר וספק כוח.

דוחות ביצועים וזמינות מותאמים אישית
קבע לוח זמנים וצור דוחות ביצועי רשת מותאמים אישית בעזרת למעלה מ 100-תבניות מוכנות לשימוש.

תכנות ניטור רשת קלות לניסיון ,קלות לקניה וקלות לשימוש
תוכל ליהנות מגרסת ניסיון חינמית תפקודית במלואה ל 30-יום ,מפריסה נטולת ייעוץ ושירותים וכן
מלוחות מחוונים ,תצוגות וטבלאות ביצועי רשת מבוססי אינטרנט הניתנים להתאמה אישית.

עמוד 3

דרישות מערכת מינימליות
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

®

 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
 30יום ,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
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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.

