גיליון נתונים

Patch Manager

תיקון אוטומטי של שרתי  Microsoftויישומי צד-שלישי

מה שנהדר
בSolarWinds Patch-
 Managerהוא שהכל נמצא
בממשק יחיד :הימצאותה
של ישות אחת ויחידה עבור
תיקונים ועדכונים גורם
להבדל עצום!
 ברנדון דמיות'העיר רוזבורג
תמיכה טכנית

 SolarWinds Patch Managerמקל את ניהול התיקונים של יישומי צד שלישי על פני אלפי שרתים
ותחנות עבודה ,ומאפשר לך למנף ולהרחיב את היכולות של  Microsoft WSUSאו  SCCMלדווח,
לפרוס ולנהל תיקוני צד שלישי וכן תיקוני .Microsoft

נסה בחינם
 30יום ,הגרסה המלאה

 PATCH MANAGERבמבט חטוף
»הקטן את הזמן הדרוש לתיקון משבועות לדקות עבור מחשבי ושרתי  Windowsפיזיים ווירטואליים עם תיקונים
בדוקים מובנים מראש מספקים כגון  ,Adobe ,Apple ,Google ,Mozilla Oracleואחרים
»הקטן סיכוני אבטחה וירידה בביצועי שירות על-ידי שליטה בזמן ובמקום שבהם התיקונים מיושמים
»עבור ביקורות והוכח תאימות באמצעות דוחות ותצוגות לוח מחוונים היישר מהקופסה
»הפוך את סביבת  WSUSאו  SCCMשלך לפתרון ניהול תיקונים עוצמתי
»ארכיטקטורה נטולת סוכן ,היקף רחב וקלות שימוש מעניקים לך את ה ROI-הטוב ביותר ללא צורך
ב Scripting-או בשירותים מקצועיים
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מאפייני PATCH MANAGER
ממשק אינטרנט אינטואיטיבי
ממשק המשתמש האינטרנטי של  Patch Managerמאפשר לך להציג נתוני ניהול תיקונים חשובים לצד
מוצרי  SolarWindsאחרים במסוף אינטרנט משולב .באפשרותך להציג את התיקונים הזמינים החדשים
ביותר 10 ,התיקונים המובילים החסרים בסביבתך וסקירת בריאות כללית של סביבתך המבוססת על
התיקונים שהוחלו.

נסה בחינם
 30יום ,הגרסה המלאה

הרחבת System Center Configuration Manager
 SolarWinds Patch Managerמרחיב את פריסת  Microsoft SCCMשלך עם עדכוני צד-שלישי בנויים
ובדוקים מראש ,ומספק תכונות חסכון זמן רבות שיסייעו לך להפיק יותר מהשקעתך בConfiguration-
.Manager

דיווח תאימות תיקונים
 SolarWinds Patch Managerמספק לך אפשרויות עוצמתיות וקלות לשימוש ,כך שתוכל לקבוע את
סטטוס התיקונים ולהוכיח למבקרים שהמערכות מתוקנות ותואמות  -או למצוא את אלה שלא.

הרחבת הכוח של Microsoft WSUS
 SolarWinds Patch Managerעובד עם  Microsoft WSUSומרחיב אותו על מנת להעניק לך יותר שליטה
וכוח בתהליך ניהול התיקונים ,בעזרת ניהול תיקונים דינמי ,עדכונים מידיים ,אתחולים מחדש מתוזמנים,
דיווח קל ,ספירת מלאי מלאה של הנכסים ועוד.

ניהול תיקונים מפושט
 SolarWinds Patch Managerמפשט רבים מהשלבים של תהליך ניהול התיקונים – מחקר ,תזמון ,פריסה
דיווח ועוד – חוסך לך שעות רבות ,ומקל על שמירת מאות או מאות אלפי שרתים ותחנות עבודה מתוקנים
ותואמים.

תיקון ריכוזי של שרתי  Microsoftויישומי צד-שלישי
 SolarWinds Patch Managerמאפשר לך לפרוס ולנהל גם יישומי צד-שלישי וגם תיקוני  ,Microsoftמנקודת
שליטה מרכזית ,על-פני עשרות אלפי שרתים ותחנות עבודה .אין צורך ב Microsoft SCUP-ובscripting-
מסובך

חבילות בנויות ובדוקות מראש עבור יישומים נפוצים
חברת  SolarWindsבונה ,בודקת ומספקת באופן אוטומטי חבילות עבור יישומי צד-שלישי נפוצים ,וניתן
לפרוס אותן במהירות ובקלות באמצעות  Microsoft WSUSאו .Microsoft SCCM
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אשף חבילות מותאם אישית
אשף החבילות המותאם אישית של  SolarWinds Patch Managerמעניק לך דרך פשוטה לבנות חבילות
מותאמות אישית עבור כל יישום ,ללא הצורך בשימוש ב SCUP-או ב scripting-מורכב .לאחר מכן ,באמצעות
 ,SolarWinds Patch Managerבאפשרותך לפרוס כל  MSI, MSPאו  EXEדרך  Microsoft WSUSאו .SCCM

נסה בחינם
 30יום ,הגרסה המלאה

פעולות מתקדמות לפני פריסת חבילות ואחריה
™ PackageBootשל  SolarWinds Patch Managerמאפשר לך ליצור תרחישים מתקדמים לפני פריסת
חבילות ואחריה ,כדי להבטיח שגם התיקונים המורכבים ביותר (כגון  )Oracle Javaייפרסו בהצלחה  -ללא
 scriptingמורכב.

תיקון שרתים פיזיים ומחשבים וירטואליים
 SolarWinds Patch Managerמקל את ניהול התיקונים במחשבים ושרתים וירטואליים ,בזכות היכולת
לתקן מחשבים שאינם מקוונים ,לארגן מחשבים וירטואליים לקבוצות ולבצע ספירת מלאי של מחשבים
וירטואליים על פני הארגון כולו.

דרישות מערכת
תוכנה

חומרה
כונן קשיח

20GB

זיכרון

4GB

מעבד

ליבה כפולהGHz 2 ,

.NET Framework

גרסה  3.5עבור שרת Patch Manager
גרסה  4.5עבור שרת אינטרנט (אופציונלי)
 Patch Managerתואם למופעי Microsoft SQL SERVER
המפעילים את הגרסאות האלה:
»SQL Server 2008

מסד נתונים

»SQL Server 2008 R2
»SQL Server 2012
»SQL Server 2014
»SQL Server 2016
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Patch Manager התקן את שרת מסוף האינטרנט של
 בכלIIS  סיביות המפעיל64  סיביות או32 על מחשב
:אחת ממערכות ההפעלה האלה

נסה בחינם
 הגרסה המלאה, יום30

SP1  עםWindows Server 2008 R2»
Windows Server 2012»
Windows Server 2012 R2»
Windows Server 2016»

 תומכת במערכות ההפעלה המפ�וSolarWinds , כמו כן

מערכת הפעלה
)Patch Manager (שרתים ומסופים של

: למטרות הערכה,רטות להלן
Windows 7»
Windows 7 SP1»
Windows 8»
Windows 8.1»
Windows 10»

 סיביות64  סיביות או32  מנהל מחשביPatch Manager
:בכל אחת ממערכות ההפעלה האלה
 ומעלהWindows XP Professional SP3»
Ultimate SP2  אוWidows Vista Business, Enterprise»
ומעלה
Ultimate  אוWindows 7 Professional, Enterprise»
Windows 8»
Windows 8.1»

מערכת הפעלה

Windows 10»

)(לקוחות מנוהלים

 ומעלהWindows Server 2003 SP2»
 ומעלהWindows Server 2003 R2 SP2»
 ומעלהWindows Server 2008 SP2»
Windows Server 2008 R2»
Windows Server 2012»
Windows Server 2012 R2»
Windows Server 2016»
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 המפעילים אתWSUS  תומך בשרתיPatch Manager
:הגרסאות האלה

נסה בחינם
 הגרסה המלאה, יום30

 ומעלה עםWindows Server Update Services 3.0 SP2»
 מוחלMicrosoft KB2734608
 המותקן עלWindows Server Update Services 6.0»
Windows Server 2012

WSUS

 המותקן עלWindows Server Update Services 6.2»
Windows Server 2012
 המותקן עלWindows Server Update Services 6.3»
Windows Server 2012 R2

)SCCM (ConfigMgr  תומך בשרתיPatch Manager
:המפעילים את הגרסאות הבאות
System Center Configuration Manager 2007»
System Center Configuration Manager 2012»
System Center Configuration Manager 2012 SP1»
System Center Configuration Manager 2012 R2»
System Center Configuration Manager 1511»
System Center Configuration Manager 1602»
System Center Configuration Manager 1606»
System Center Configuration Manager 1610»
System Center Configuration Manager 1702»
System Center Configuration Manager 1706»

System Center Configuration  יש להתקין את:הערה
.Patch Manager  לפניManager
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אודות SOLARWINDS
 SolarWindsמספקת תוכנות לניהול  ITעוצמתיות במחיר 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-

נסה בחינם
 30יום ,הגרסה המלאה

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 בחיבור העמוק שיש לנו עם בסיס המשתמשים שלנו,
המתקשרים בינם לבין עצמם בקהילה המקוונת שלנו ,ששמה הוא ® ,THWACKכדי לפתור בעיות ,לשתף
טכנולוגיה ושיטות עבודה מומלצות ,וכמו כן משתתפים ישירות בתהליך פיתוח המוצרים שלנו .עוד פרטים:
.www.solarwinds.com

למידע נוסף
אסיה

טלפון+65 6422 4123 :
פקס+65 6593 7601 :
דואר אלקטרוניapacsales@solarwinds.com :

אסיה פסיפיק

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

אמריקה

טלפון866.530.8100 :
פקס512.682.9301 :
דואר אלקטרוניsales@solarwinds.com :

אירופה ,המזרח התיכון ואפריקה

+
טלפון 353 21 5002900 :
פקס+353 212 380 232 :
דואר אלקטרוניsales@solarwinds.com :

עבור מידע אודות מוצר ומוצרי  , SolarWindsבקרו  ,solarwinds.comהתקשרו או שלחו הודעת אימייל.
Southwest Parkway | Building 400 | Austin, Texas 78735 7171

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.
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