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עמוד 1

ניטור הגדרת שרתים במבט מהיר
גלו שינויי הגדרות למערכות ויישומים בזמן אמת באופן מקומי, ענן, או שרתים וירטואליים «

עקבו והשוו אילו שינויים נעשו ועל ידי מי, אפילו שינויים שנעשו באופן לא מקוון, הודות לניטור המבוסס  «
סוכנים 

תאמו שינויים בשרת וביישומים בעזרת ביצועי הרשת, ואתרו במדוייק בעיות בהגדרות «

איתור אוטומטי של שרתים היכולים להיות מנוטרים «

פרופילים להגדרות חיצונית עבור רוב השרתים «

» PowerShell™ נטרו והתריעו אודות שינויים בפלט הסקריפטים של

צפו ודווחו על מלאי של חומרה ותוכנה «

» Orion לניטור המערכת שלכם הודות לפלטפורמת SCM מיזוג קל של

דף מידע

 SolarWinds® Server .אל תתנו לשינויים לא מורשים להאט או להפריע לביצוע היישומים
Configuration Monitor (SCM) תוכננה לגלות, לעקוב, ולהשוות אחר שינויים במערכת או יישומים 
בסביבתכם. נבנתה על פלטפורמת ®SolarWinds Orion , תוכלו לקבל את שינויי המערכת בחווית 
ניטור full-stack מאוחד. תוכלו למצוא את מקור התקלה במהירות על ידי השוואה קלה של 
שינויי ההגדרות לאורך זמן והתאמתם עם מדדי הביצועים. לא רק ש-SCM הוא כלי חזק למנהלי 

מערכת, הוא גם נוח לכל כיס ומבוסס בקלות על מודל צמתים.

להורדת גרסת ניסיון בחינם

גרסה מלאה ל-30 יום

https://www.solarwinds.com/server-configuration-monitor/registration?CMP=CHL-NS-GEN-X_X_X_X_X_X_HE_EVGEN_SW-SCM-20192903_X_X_X_VidNo_X-X
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כולל

איתור ומעקב בזמן אמת של המערכת ושינויים ביישומים

מערכות ויישומים משתנות כל הזמן. מעקב אחר כל השינויים יכול להיות חיוני עבור ביצועי סביבת 
המערכת שלכם, אך כל העבודה הידנית יכולה לגזול זמן רב. תנו ל-SCM לעזור לכם להשגיח על הכל. 
SCM תוכננה לנטר את השרתים שלכם, לרשום כל שינוי, ולהתריע לכם על השינויים. הודות למנוע הדוחות 

החזק של פלטפורמת Orion, השינויים שלכם יכולים להימצא בקלות ובמהירות.

למידע נוסף

גלו שינויים שנעשה באופן לא מקוון

SCM היא פתרון מבוסס סוכן. כל סוכן המתפרס על השרת המנוטר, יכול לאתר שינויים. אפילו כאשר 
הרשת מושבתת, או שהשרת התנתק. כאשר השרת חוזר להיות מחובר, הסוכן מתריע בפניכם על כל 

שינוי לא מורשה שנעשה.

השוו הגדרת במשך תקופה

אתם צריכים לדעת כמה אפקטיביות שעות התחזוקה? או שאתם רוצים לדעת אילו שינויים נעשו? השוו 
את שינויי ההגדרות למשך תקופה במסך הראשי וגלו אילו שינויים נעשו.

נסו את גרסת הניסיון באופן מקוון

תאמו שינויים בהגדרות לביצועים

המטרה העיקרית של כל כלי ניטור היא היכולת לאתר במדוייק את שורש הבעיה בהקדם האפשרי. 
בעזרת SCM, תוכלו לתאם שינויים בשרת ובהגדרות היישומים בעזרת הביצועים שלהם. במידה והשרת 

איטי בגלל שינוי הגדרות, תוכלו למצוא זאת בקלות ולתקן.

 PerfStack™ קראו עוד אודות

 PerfStack נסו אונליין את גירסת הדמו של

PerfStack אודות SolarWinds Lab™-צפו ב

PowerShell נהלו ונטרו סקריפטים של

מנהלי מערכת מתבססים על הכח של סקריפטים מותאמים כדי לדווח על מידע קריטי לארגונים שלהם. 
בעזרת SCM, תוכלו לנהל באופן מרוכז סקריפטים של PowerShell עבור כל השרתים בסביבה שלכם , 

לאתר ולהתריע על שינויים בפלט של סקריפטים אלה. האפשרויות אינסופיות.

למידע נוסף

להורדת גרסת ניסיון בחינם

גרסה מלאה ל-30 יום

https://www.solarwinds.com/server-configuration-monitor
https://www.solarwinds.com/server-configuration-monitor
http://oriondemo.solarwinds.com/
http://oriondemo.solarwinds.com/
https://www.solarwinds.com/perfstack
https://www.solarwinds.com/perfstack
http://oriondemo.solarwinds.com/ui/perfstack/PSTK-682B1B9550AA0213DA39EDE5E1BD8B8391130081
http://oriondemo.solarwinds.com/ui/perfstack/PSTK-682B1B9550AA0213DA39EDE5E1BD8B8391130081
https://thwack.solarwinds.com/community/solarwinds-lab/lab-52
https://thwack.solarwinds.com/community/solarwinds-lab/lab-52
https://thwack.solarwinds.com/login.jspa?referer=https://thwack.solarwinds.com/community/solarwinds-community/product-blog/blog/2019/03/03/manage-and-monitor-powershell-scripts
https://thwack.solarwinds.com/login.jspa?referer=https://thwack.solarwinds.com/community/solarwinds-community/product-blog/blog/2019/03/03/manage-and-monitor-powershell-scripts
https://www.solarwinds.com/server-configuration-monitor/registration?CMP=CHL-NS-GEN-X_X_X_X_X_X_HE_EVGEN_SW-SCM-20192903_X_X_X_VidNo_X-X
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נהלו את מלאי הנכסים שלכם

שכחו מלעבוד עם גליונות ®Microsoft® Excel כפתרון הטוב ביותר עבור ניהול נכסי ה-IT שלכם. צרו את 
מלאי הנכסים שלכם הכולל חומרה ותוכנה בעזרת תכונת הגילוי האוטומטי של SCM. תכונה זו נותנת 

לכם את הכח להשאיר את הרשימה מעודכנת ללא צורך בתלות זמן ועבודה ידנית.

Orion שילוב פלטפורמת

SCM נבנתה על פלטפורמת SolarWinds Orion הפופולרית. מספקת לכם יכולות מיזוג מלאות עם 
 Server & Application Monitor, Network Automation כולל ,SolarWinds מספרים גדול של מוצרי
 Manager, Network Operations Manager, Network Performance Monitor, Virtualization Manager,
Storage Resource Monitor, ועוד. כל מוצרי SolarWinds מבוססים על פלטפורמת Orion החולקות את 
אותו ממשק לקוח, כמו כן, מנוע דוחות חזק ובריא. המיזוג מתוכנן לתת לכם הזדמנות למדוד פתרונות 

full-stack בהתאם לדרישה.

רישיונות
SolarWinds SCM מעניקה רשיונות לפי מספר הקשרים אשר ינוטרו. קשר הוא שרת מוגדר, מכונה 

.OS וירטואלית, מארח וירטואלי או

זה לא משנה כמה יישומים רצים בשרת, מאחר והשרת עצמו הוא פשוט צומת אחד.

דרישות מערכת 

חומרה

מינימום 10GB | מומלץ 20GBכונן קשיח

מינימום 6GB | מומלץ 8GBזיכרון

מעבד מרובע ליבה או טוב יותרמעבד

כלים

Windows Server® 2012, 2012 R2, 2016, Windows® 8.1, 10מערכת הפעלה

Supports Express, Standard או Enterprise versions של SQL מסדי נתונים
Server® 2012, 2014, 2016 or 2017

נסו לפני הקנייה. הורד גרסת ניסיון בחינם! 
לא מאמינים לפרסומות נסו את התוכנה בעצמכם. ב-SolarWinds אנו רוצים שתנסו את התוכנה טרם 
ביצוע רכישה. זו הסיבה שאנו מציעים גרסת ניסיון המכילה את כל הפונקציות של הגרסה המלאה. פשוט 
הורידו והתקינו את התוכנה, המאפשרת לכן לקחת הפסקה כאשר SolarWinds SCM תגלה את היישומים 
והשרתים שלכם. כאשר אתם חוזרים, סביבת ניטור היישומים והשרת שלכם ימתינו לכם  -  השלימו 

בעזרת מסכים ראשיים חיצוניים, התראות, דוחות, ועוד! אין יותר פשוט מזה! 

להורדת גרסת ניסיון בחינם

גרסה מלאה ל-30 יום

https://www.solarwinds.com/server-application-monitor
https://www.solarwinds.com/server-configuration-monitor/registration?CMP=CHL-NS-GEN-X_X_X_X_X_X_HE_EVGEN_SW-SCM-20192903_X_X_X_VidNo_X-X
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SOLARWINDS אודות
SolarWinds היא ספק מוביל של תכנות ניהול תשתיות IT עצמתיות ומשתלמות. המוצרים שלנו מעניקים 
לארגונים ברחבי העולם, ללא קשר לסוג, גודל או מורכבות תשתיות IT, את היכולת לפקח ולנהל את 
הביצועים של סביבות ה-IT שלהם, בין אם הן מקומיות, בענן או במודלים היברידיים. אנו בקשר רציף 
ובאופן קבוע עם כל סוגי המומחים בעולם הטכנולוגיה - מומחי IT operations, מומחי DevOps, 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 קהילת האון ליין שלנו, 
המאפשרת 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

 

 .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 
ללא הסכמה מראש ובכתב של SolarWinds. הזכות, הבעלות והעניין בתוכנה, בשירותים ובתיעוד, הנם ויישארו הרכוש הבלעדי של SolarWinds, החברות 

המסונפות 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.

.sales@solarwinds.com במספר 866.530.8100 או בדואל בכתובת SolarWinds לקבלת מידע נוסף, אנא צור קשר עם 
http://www.solarwinds.com/partners/reseller_locator.aspx -כדי לאתר מפיץ בינלאומי על ידכם, בקרו ב

להורדת גרסת ניסיון בחינם

גרסה מלאה ל-30 יום

https://thwack.solarwinds.com/welcome/?cmp=PUB-PR-NETWLD-SW_WW_X_CR_X_AW_EN_NETMON_TXT-NPM-20180523_X_X_X-X
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