
Server & Application Monitor
אתרו תקלות בביצועים באופן מהיר יותר

עמוד 1

SolarWinds® Server & Application Monitor (SAM) תוכננה לנטר את האפליקציות שלכם ואת 
התשתיות התומכות, אם בריצה מקומית, בענן, או סביבה משולבת. אל תתנו ליישומים איטיים 
וזמני השבתה להשפיע על המשתמשים והשירותים העסקיים שלכם. אתרו ביעילות ובדיוק רב 

.IT-את גורמי הליבה של בעיות ביישומים בכל הרמות של תהליכי ה

גלו באופן אוטומטי את סביבת היישומים שלכם, והתחילו לנטר בעוד כשעה. אין צורך בשירות 
וייעוץ מקצועיים.

סקירה מהירה של כלי הבקרה לשרתים ויישומים
נטרו את כל הסביבה המקומית, בענן, או בסביבה משולבת ובתשתיות שלהן בעזרת כלי אחד.	 

+1,200 יישומים, מערכת ותבניות לניטור תשתיות.	 

 	.SaaS ומוצרי ,hypervisor, IaaS, PaaS ,מערכות , Microsoft® ניטור מקיף עבור יישומי

חזו ומפו את הדימניקה המבוססת על יחסי מערכות תקשורת בין יישומים לשרתים כדי שתוכלו לגלות 	 
בעיות רשת המאטות את היישומים שלכם.

דף מידע

 SolarWinds Server        
 and Application Monitor
הוא פתרון חזק לשרתים 

ו-APM. והתמיכה הטכנית 
הטובה ביותר בעולם.

 Lee A, CIO – 

Kinetic Credit Union

להורדת גרסת ניסיון בחינם

גרסה מלאה ל-30 יום

http://www.solarwinds.com/server-application-monitor.aspx
https://www.solarwinds.com/server-application-monitor/registration?CMP=CHL-NS-GEN-X_X_X_X_X_X_HE_EVGEN_SW-SAM-20192903_X_X_X_VidNo_X-X
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 AppInsight התבניות של       
יעילות מאוד. כמנהלי מערכת, 
אנו לא תמיד יודעים אילו סוגי 

מדדים אנו צריכים לנטר, 
 SolarWinds והתבניות של

AppInsight מבצעות עבורנו 
את הבדיקה מתוך ניטור 

.IIS-ו SQL דברים כמו

-כריס גואררו, 
 III, King טכנאי
Jesus Ministries

תכונות

זמינות יישומים וניטור ביצועים

 Windows®, Linux®, Java®, Active יותר מ-1,200 יישומים, מערכת, תשתיות ותבניות לענן, הכוללים
®Directory®, SharePoint®, Citrix®, Office 365 ועוד. תוכלו להרחיב בקלות את הניטור לכל יישום מותאם 

או יישומי בית ולמנף את הסקריפטים הקיימים כדי לבנות ניטור חדש.  צפו יישומים נתמכים

מיפוי תלות של יישומי תשתית

הלוח הראשי המובנה של ™AppStack תוכנן לתת לכם מבט קונטקסטואלי על איך היישומים שלכם 
מקושרים לרכיבים אחרים בעזרת תשתית IT, הכולל שרתים, מכונות וירטואליות, ומערכות אחסון.  למידע 

נוסף

IT תיאום הצלבת מידע של

האצו את הזיהוי של שורש הסיבה על-ידי גרירה ושחרור של ערכי ביצועים מטריים ברשת על ציר זמן 
משותף עבור מתאם חזותי מיידי בכל נתוני הרשת שלך.  למידע נוסף

נטרו יישומי ענן

 ,Azure® דוגמת ,IaaS ומחלקות ללא סוכנים יכולים להרחיב את הניטור אל סביבות SAM הסוכנים של
ו-AWS, ושירותי PaaS ל-Microsoft Azure, ולשירותי SaaS עבור Microsoft 365. SAM גם מספקת ניטור 

.Mesos® -ו ,Docker®, Kubernetes® לקונטיינרים עבור

מפות דינמיות

SAM יכול לגלות באופן אוטומטי יחסים בין יישומים לשרתים, בהתבסס על תקשורת יישומים פעילה, 
ויכולה לאסוף סטטיסטיקות על חיבור רשת, דוגמת אובדן מנות ועיכובים.  למידע נוסף

SQL Server-ו ,Microsoft Exchange, IIS ניטור עמוק עבור

התבניות המובנות של AppInsight™ תוכננו להעביר ראות עמוקה כדי לעזור לכם לזהות בעיות ביצועים 
.SQL Server®-ו ,Microsoft Exchange™, IIS™-מורכבות ב

®Active Directory: קבלו סטטיסטיקות AD, דוגמת כפילויות, תפקידי FSMO, פרטי אתר עם רשתות 	 

משנה, אירועי משתמשים ומחשבים, אירועי התחברות, תהליכים ושירותים מפורטים, ועוד 

Exchange: צפו במאגר הנתונים של תיבת הדואר והאחסון, זהו בעיות כפילויות, ונטרו את פעילות תיבת 	 
הדואר של המשתמשים

IIS: נטרו זמינות של אתרים ומאגרי יישומים, דוח תוקף אישור SSL, וביצוע פעולות מרוחקות כדי להפעיל/	 
לכבות מאגרי יישומים

SQL Server: נטרו תקופות חיבורים, העברות במאגר מידע, אחסון I/O, מנעולים, סטטוס עבודת סוכן 	 
SQL, שאילתות יקרות על ידי זמן שימוש CPU, ועוד

להורדת גרסת ניסיון בחינם

גרסה מלאה ל-30 יום

http://www.solarwinds.com/server-application-monitor/supported-vendors
https://www.solarwinds.com/appstack
https://www.solarwinds.com/appstack
https://www.solarwinds.com/perfstack
http://www.solarwinds.com/topics/exchange-server-monitor.aspx
http://www.solarwinds.com/topics/microsoft-iis-monitor.aspx
http://www.solarwinds.com/topics/sql-server-monitor.aspx
https://www.solarwinds.com/server-application-monitor/registration?CMP=CHL-NS-GEN-X_X_X_X_X_X_HE_EVGEN_SW-SAM-20192903_X_X_X_VidNo_X-X
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       אנו יכולים לנטר כמעט 
הכל במרכזי המידע הפיזיים 

שלנו. להיות מסוגלים לספק 
מדדים ונתונים היסטוריים 

אודות המידע עבור הלקוחות 
שלנו הוא יעיל מאוד.

-ג'ק וואוגן ג'וניור, 
מהנדס מערכות, 
Connectria Hosting

ניטור הדמיה מובנה

בנוסף לשרתים הפיזיים, תוכלו לנטר את המצב והזמינות של ®VMware ושל ®Hyper-V כשרתים מארחים 
ואורחים. שילוב עם SolarWinds Virtualization Manager יכול לספק תובנות עמוקות יותר בפתרון בעיות 

וירטואליזציה.

דוחות והתראות ביצועים וזמינות מותאמים באופן אישי

תזמנו וצרו דוחות ביצועים בעזרת מאות פרמטרים חיצוניים. הגדירו במהירות התראות ודוחות לאירועים 
מתואמים, תנאים מתמשכים, ושילובים מורכבים של מצבים.

SOLARWINDS אינטגרציה עם מוצרים אחרים מתוצרת
SolarWinds SAM הוא חלק מתוכנת ניהול IT בפלטפורמת SolarWinds Orion®. SAM יכולה להשתלב 
 Network Performance Monitor, Virtualization כולל ,Orion באופן חלק עם מוצרים אחרים בפלטפורמת

Manager, Storage Resource Monitor ו- Web Performance Monitor, עבור ניטור IT מאוחד.

דרישות מערכת

להורדת גרסת ניסיון בחינם

גרסה מלאה ל-30 יום

דרישות מינימוםחומרה

מעבד ליבה כפולה או יותרמעבד

6GBזיכרון

מינימום 20GBכונן קשיח

דרישות מינימוםתוכנה

Windows Server®, 2016מערכת הפעלה

תמיכה בגרסאות Standard , Express, או Enterprise של המסדים הבאים:מסד נתונים

SQL Server 2014, 2014 SP1, 2014 SP2 •

SQL Server 2016, 2016 SP1 •

SQL Server 2017 •

להלן דרישות המינימום של המערכת.  קראו עוד על עדכונים חדשים כדי ללמוד על כל התכונות.

נסו לפני הקנייה. הורידו גרסת ניסיון בחינם!
לא מאמינים לפרסומות נסו את התוכנה בעצמכם. חשוב לנו שתנסו את מוצרי SolarWinds לפני שתקנו. 
לכן אנו מציעים גרסאות ניסיון בחינם הכוללות את כל תכונות המוצר ופונקציונליות מלאה. הורידו והתקינו 
את התוכנה וצאו להפסקה בזמן ש-SolarWinds Server & Application Monitor מזהה את היישומים 
והשרתים שלכם. כאשר אתם חוזרים, סביבת ניטור היישומים והשרת שלכם ימתינו לכם- השלימו בעזרת 

מסכים ראשיים חיצוניים, התראות, דוחות, ועוד. כזה פשוט.

http://www.solarwinds.com/virtualization-manager
http://www.solarwinds.com/virtualization-manager.aspx
http://www.solarwinds.com/network-performance-monitor.aspx
http://www.solarwinds.com/virtualization-manager.aspx
http://www.solarwinds.com/web-performance-monitor.aspx
http://www.solarwinds.com/virtualization-manager.aspx
http://www.solarwinds.com/storage-resource-monitor.aspx
https://www.solarwinds.com/server-application-monitor/registration?CMP=CHL-NS-GEN-X_X_X_X_X_X_HE_EVGEN_SW-SAM-20192903_X_X_X_VidNo_X-X
https://support.solarwinds.com/Success_Center/Server_Application_Monitor_(SAM)/SAM_6.6_system_requirements
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להורדת גרסת ניסיון בחינם

גרסה מלאה ל-30 יום

SOLARWINDS אודות
SolarWinds (NYSE:SWI) הינה ספקית מובילה של תוכנה לניהול תשתיות IT חזקה ובמחיר לכל כיס. 
המוצרים שלנו נותנים לארגונים בכל העולם, וללא קשר לסוג, גודל או מורכבות תשתיות IT, את הכח 
לנטר ולנהל את הביצועים בסביבת ה-IT שלהם, אם באופן מקומי, בענן או במודלים משולבים. אנו בקשר 
 ,DevOps מומחי ,IT operations רציף ובאופן קבוע עם כל סוגי המומחים בעולם הטכנולוגיה - מומחי
וספקי שירות (MSP's)- כדי להבין את האתגרים שהם מתחזקים על מנת לשמור על ביצועים גבוהים 
ותשתיות IT בזמינות גבוהה. התובנות שאנו מקבלים מהם, במקומות כמו ®THWACK הקהילה המקוונת 
שלנו, מאפשרת לנו לבנות מוצרים אשר פותרים אתגרים המובנים היטב בעולם הניהול של IT, בדרכים 
 IT שמומחי הטכנולוגיה רוצים לפתור אותם. דגש זה על המשתמש ומחויבות למצוינות בניהול ביצועי
היברידי מקיף הציב את SolarWinds כמובילה עולמית בתכנות ניהול רשת ופתרונות MSP. למדו עוד, 

.www.solarwinds.com -כבר היום ב

ביבשת אמריקה 
טלפון: 866.530.8100      

פקס: 512.682.9301
sales@solarwinds.com :דואר אלקטרוני

אירופה, המזרח התיכון ואפריקה 
טלפון: 5002900 21 353+ 
פקס: 232 380 212 353+ 

 sales@solarwinds.com :דואר אלקטרוני

צרו קשר

ארה"ב 
טלפון: 877.946.3751 

federalsales@solarwinds.com :דואר אלקטרוני

ארצות אסיה והאוקיינוס השקט 
טלפון: 7600 6593 65+  
פקס: 7601 6593 65+  

sales@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 המסוו  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.

https://www.solarwinds.com/server-application-monitor/registration?CMP=CHL-NS-GEN-X_X_X_X_X_X_HE_EVGEN_SW-SAM-20192903_X_X_X_VidNo_X-X
mailto:sales%40solarwinds.com?subject=
mailto:sales%40solarwinds.com?subject=
mailto:sales%40solarwinds.com?subject=
mailto:sales%40solarwinds.com?subject=
mailto:sales%40solarwinds.com?subject=
mailto:emeasales%40solarwinds.com?subject=

