גיליון נתונים

User Device Tracker

איתור התקנים אוטומטי וניהול החלפת יציאות

נהל סיכונים ודרישות גישה לרשת המשויכות לעליה בהתקני  ,IPעם SolarWinds® User Device
 Tracker (UDT). UDTמספק מעקב משתמשים והתקנים אוטומטי לצד יכולות ניהול יציאת מתג
רבות עוצמה ,כך שתוכל לשלוט על מי ומה מתחבר לרשת שלך.
מצא מחשב או משתמש במהירות ,וכמוכן אתר התקנים אבודים או סוררים בחיפוש פשוט של
שם משתמש ,כתובת  ,IPשם מארח או כתובת  .MACואם המשתמש או ההתקן כבר אינם
מחוברים ,נתונים היסטוריים מציגים את המיקום האחרון שלהם .באפשרותך גם ליצור רשימת
היתרים ,להגדיר רשימת מעקב ולקבל התרעות באופן מידי כאשר משתמשים או התקנים
מסוימים מתחברים UDT .מאפשר לך לפעול באופן מידי לכיבוי יציאה כדי להפחית איום או
לשכך בעיית ביצועי רשת .האם אי פעם התחלת להגדיר שרת חדש ברשת שלך ,רק כדי לגלות
שהמתג שלך עובד בקיבולת מלאה? נטר שימוש ביציאות מתג וקבל החלטות תכנון משאבים
מושכלות .והכי טוב ,תוכל לעשות כל זאת מממשק אינטרנט קל לשימוש מסוג 'הצבע ולחץ'.

נסה בחינם
גרסה מלאה ל 30-יום
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מדוע לבחור ב?USER DEVICE TRACKER-
» »מגלה ,ממפה ומנטר מתגים ,יציאות והתקני רשת באופן אוטומטי
» »אתר משתמשים והתקנים ברשת שלך במהירות

נסה בחינם
גרסה מלאה ל 30-יום

» »עקוב אחר יציאות משומשות ופנויות במתגים וזהה מתגים הפועלים כמעט בתפוסה מלאה בקלות
» »מספק יכולות רשימת היתרים ורשימת מעקב עם התרעות אוטומטיות וכיבוי יציאות בלחיצת כפתור
» »מספק חיבור התקנים ונתוני כניסת משתמשים נרחבים כדי לחקור תקריות
» »צור דוחות משתמשים והתקנים באמצעות תבניות מוכנות מראש הניתנות להתאמה אישית

תכונות
אתר התקני רשת במהירות
מעקב ואיתור התקן אבוד או לא ידוע בצורה ידנית לוקחים שעות של חיפוש ,וייתכן שהם לא יצליחו .מצא
התקני רשת במהירות ואחזר את שם המתג ,היציאה ,תיאור היציאה ,VLAN ,נתוני  ,VRFמידע על הספק
ועוד UDT .מסייע לך לאתר בקלות מיקומי התקנים ברשת הקווית והאלחוטית שלך.
) כדי לספק
לצורך פתרון בעיות יעיל יותר UDT ,משתלב עם  IP Address Managerשל  olarWindsIPAM( S
לך מידע מפורט על נתונים הקשורים ל IP-יחד עם פרטי נקודת קצה.

תמיכה ב Cisco Nexus-וPalo Alto Networks-
 Network Insight for Palo Alto devicesמאפשר לך לראות אילו התקנים מחוברים לחומת האש Palo Alto
לשם קבלת פרטי מעקב אחר התקנים משופרים .בנוסף ,תוכל לגלות ולאסוף נתוני התקנים מיציאות
על ידי ניתוח ממשק שורת פקודה ( )CLIעבור  .Cisco Nexusמיפוי יציאות התקנים באמצעות  CLIמספק
גילוי ואיסוף מהתקני .Nexus 2K/5K/7K/9K

אתר וחסום משתמשים לא מורשים
זהה ואתר משתמשים לא מורשים בקלות SolarWinds UDT .מסייע לך למצוא במהירות משתמשים
סוררים ברשת הקווית או האלחוטית שלך .על ידי אחזור מידע חיבור עדכני והעבר ,באפשרותך לוודא
במהירות אם ההתקן מאושר.
 SolarWinds UDTגם משתלבת באופן אוטומטי עם  NetFlow Traffic Analyzerשל  olarWindsNTA( S) .הדבר
מסייע לך לזהות ,לאתר ולחסום התקנים/משתמשים המשתלטים עם רוחב פס ללא צורך.

מפה ונטר יציאות מתגים
ה SolarWinds UDT-מאפשר לך לזהות בקלות מתגים שפועלים קרוב לתפוסה מלאה ,כמו גם מתגים
מהן באפשרותך להשיב יציאות שאינן בשימוש .דבר זה מסייע לך לקבל החלטות תכנות קיבולת ורכישה
מושכלות יותר UDT .מסייע לך לקבל תובנות מעמיקות על מצב ושימוש יציאות ,עומס  ,CPUשימוש
בזיכרון ועוד.
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רשימת מעקב משתמשי והתקני רשת
צור רשימת מעקב התקנים לפי כתובת  ,MACכתובת  IPאו שם המארח עבור ההתקנים הקוויים
והאלחוטיים שלך .תיוג ההתקן החשוד באמצעות  UDTיאפשר לך לקבל התרעה בפעם הבאה שההתקן
או המשתמש המוגדר יתחבר לרשת.

רשימת היתרים להתקנים

נסה בחינם
גרסה מלאה ל 30-יום

נטר גישת התקנים/משתמשים לרשת באופן קבוע עם תכונת רשימת ההיתרים .זהה התקנים 'בטוחים'
ו'סוררים' המנסים לגשת לרשת .התקנים שאינם ברשימת ההיתרים מופיעים ברשימת משאבי ההתקנים
הסוררים והתרעה נוצרת באופן אוטומטי.

גילוי יציאות מתג אוטומטי
 SolarWinds UDTמתחיל לנטר התקנים מידית וחוסך לך זמן ומאמץ באיתור התקנים הפועלים ברשת.
באפשרותך לתזמן סריקות קבועות כדי לגלות התקנים חדשים באופן אוטומטי ולוודא שתמיד יש לך מבט
מעודכן על הרשת שלך.

כיבוי יציאות מרחוק
 SolarWinds UDTמאפשר לך לכבות יציאת התקן רשת בסכנה מרחוק בפשטות בשיטת 'הצבע ולחץ'.
שלוט באופן אקטיבי על כל מי ועל כל מה שמתחברים לרשת שלך .כאשר התקן סורר מזוהה ,באפשרותך
פשוט לכבות את היציאה כדי להפחית את הסיכונים או למנוע בעיות ברשת.

דוחות משתמשי והתקני רשת הניתנים להתאמה אישית
צור דוחות משתמשים והתקנים באמצעות תבניות מוכנים מראש וכאלה שנוצרו על ידי חברי הקהילה.
 UDTכולל הודעות דיווח אוטומטיות כדי לספק לצוות הניהול שלך מידע רלוונטי.
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דרישות מערכת
נסה בחינם

חומרה

דרישות מינימום

CPU

מעבד ארבע ליבות או יותר

זיכרון

6GB

כונן קשיח

מינימום 20GB

תוכנה

דרישות מינימום

גרסה מלאה ל 30-יום

®

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

נסה בחינם

את הביצועים בסביבת ה IT-שלהם ,אם באופן מקומי ,בענן או במודלים משולבים .אנו בקשר רציף ובאופן

גרסה מלאה ל 30-יום

קבוע עם כל סוגי המומחים בעולם הטכנולוגיה – מומחי  ,IT operationsמומחי  ,DevOpsוספקי שירות
( – )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

צור קשר
צפא"מ/דרא"מ

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.
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