גיליון נתונים

Virtualization Manager

תצוגה חזותית ,ניטור וניהול מפושטים

נראות מקצה לקצה עבור
סביבת ה IT-ההיברידית
שלך

 SolarWinds Virtualization Manager (VMAN)מיועד להיות כלי אינטואיטיבי לניטור תצוגה
®

חזותית ,ניהול ביצועים ,תכנון קיבולת ואופטימיזציה בסביבות  VMware vSphereוMicrosoft-
 .Hyper-Vה Virtualization Manager-הנה במחיר לכל כיס וקלה להורדה ,לפריסה ולשימוש.

תכונות
נראות מלאה אל תוך כל הסביבה שלך
עקוב אחר סביבות,VMware vSphere  Nutanix וכן ,Microsoft Hyper-V בין אם באתר או בענן –
®

®

®

®

באמצעות כלי יחיד .ה VMAN-גם יכול לאפשר נראות לקישור של סביבת התצוגה החזותית ליישום,
שרת ,ותשתית אחסון כדי לפתור תקלות מהר יותר.

גשו בקלות למה שאתם צריכים כדי למקסם את הביצועים
קבלו תובנה במהירות על הביצועים ,קיבולת ,תצורה ,ושימוש בתשתית וירטואלית ,כולל אחסון,VMs ,
מכולות vSANs ,ועוד מקורות אחסון .ה VMAN-תוכנן לשלוח המלצות חיזוי כדי לטפל בבעיות ביצועים
פוטנציאליות או פעילות .המלצות אלה יכולות לרוץ באופן מידי או באופן מתוזמן – או להשתמש
באפשרות של מספר פעולות במקביל כדי לפתור תקלות באופן מהיר יותר.
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מיפוי יעיל של בעיות תצוגה חזותית
קונסולת  VMANיכולה לבצע מספר פעולת ניהול ,הכוללת הפעלה/כיבוי ,השהיה ,והפעלה מחדש של
מכונה וירטואלית או לצלם ולמחוק תמונות .תוכל להעביר מכונות וירטואליות למארחים שונים ,ודיסקים

נסה בחינם
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של מכונות וירטואליות אל מקורות אחסון שונים או לשתף עם מחיצות אחרות .פעולות אלו יכולות להיות
מופעלות באופן ידני או בעזרת התרעות מותאמות אישית או סקריפטים ,אשר יכולות לעזור בביצוע
אופטימיזציה למשאבים שלך ללא צורך בקפיצה לכלי נפרד.

תבעו משאבים לא מנוצלים לצורך ביצועים משופרים וחיסכון בעלויות
תוכל לתבוע משאבים וירטואליים במהירות בעזרת התרעות השתרעות למכונות וירטואליות והמלצות.
ה VMAN-יכול למצוא באופן אוטומטי מכונות וירטואליות לא פעילות ,מעכבות ,ובמצב זומבי ,כמו גם
 VMDKיתומים ,כדי לעזור לך לפנות אחסון ולשפר את הביצועים באופן כללי .ה VMAN-יכול להנחות
אותך למציאת הגודל המתאים לשחזור משאבי  CPUוזיכרון לחיסכון נוסף.

נראות מקצה לקצה
השתמש ב Virtualization Manager-כדי לגשת אל המסכים של ™ AppStackו PerfStack™-לצורך נראות
מקצה לקצה לביצועי יישומים והתשתית שלך ,כולל משאבי התצוגה החזותית שלך.
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דרישות מערכת

נסה בחינם

חומרה

*דרישות מינימליות

CPU

 3.0GHzארבע ליבות

זיכרון

זיכרון  RAMמעל 8 GB
(תכונות מומלצות דורשות  8GBנוספים)

 30יום ,הגרסה המלאה

( 20GBעד  3,000מכונות וירטואליות)
כונן קשיח

( 30GBעד  6,000מכונות וירטואליות)
נפח אחסון פנוי של 10GB

תוכנה

*דרישות מינימליות

מערכת הפעלה

 Windows Server 2016או מתקדם יותר

מסד נתונים

Azure SQL Database

®

SQL Server 2014, 2014 SP1
SQL Server 2016 or 2016 SP1
SQL Server 2017
.NET Framework

.NET 4.8

דפדפן אינטרנט

 Microsoft Internet Explorerגרסה Microsoft Edge 11
®

®

 Mozilla Firefoxשתי גרסאות אחרונות

®

®

 Google Chromeשתי גרסאות אחרונות

®

®

הערה :דרישות השרת המינימליות המפורטות מניחות תצורת ברירת מחדל .העלאה משמעותית של שיעור הסקרים או
קצב איסוף הנתונים הסטטיסטיים יכולה לגרום לעומס נוסף על השרת ,שעלול לדרוש  CPUגדול יותר או תוספת זיכרון.

נסה לפני הרכישה .הורד גרסת ניסיון בחינם.
אל תאמין לנו – נסה זאת בעצמך .חשוב לנו שתנסה את מוצרי  SolarWindsלפני שתקנה .לכן אנו
מציעים גרסאות ניסיון בחינם הכוללות את כל תכונות המוצר ופונקציונליות מלאה .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 מעניקים לארגונים ברחבי העולם – ללא קשר לסוג ,גודל או מורכבות – את הכוח לפקח ולנהל את
שירותי ה ,IT-התשתיות והיישומים שלהם; בין אם מדובר באתר ,בענן או באמצעות דגמים היברידיים .אנו

נסה בחינם
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מתקשרים ללא הפסקה עם אנשי טכנולוגיה – אנשי שירותי  ITותפעול ,אנשי  DevOpsוספקי שירותים
מנוהלים ( – )MSPsכדי להבין את האתגרים העומדים בפניהם בשמירה על תשתיות ויישומי  ITבעלי
ביצועים גבוהים וזמינים ביותר .התובנות שאנו מקבלים מהם ,במקומות כמו הקהילה המקוונת שלו
®

 ,THWACKמאפשרות לנו לפתור אתגרי  ITמובנים היטב בדרכים שמומחי הטכנולוגיה רוצים לפתור

אותם .ההתמקדות שלנו במשתמש והמחויבות למצוינות בניהול  ITהיברידי מקצה לקצה ,ביססה את
 SolarWindsכמובילה עולמית בתחום הפתרונות לניהול שירותי רשת ו ,IT-ביצועי יישומים ושירותים
מנוהלים .למד עוד ,כבר היום ,דרך .www.solarwinds.com

למידע נוסף
אסיה

טלפון+65 6422 4123 :
פקס+65 6593 7601 :
דוא"לapacsales@solarwinds.com :

האזור הפסיפי

+
טלפון 61 2 8412 4910 :
דוא"לapacsales@solarwinds.com :

צפא"מ/דרא"מ

טלפון866.530.8100 :
פקס512.682.9301 :
דוא"לsales@solarwinds.com :

אירופה/מזה"ת/אפריקה

+
טלפון 353 21 5002900 :
פקס+353 212 380 232 :
דוא"לemeasales@solarwinds.com :

לקבלת מידע נוסף ,צור קשר עם  SolarWindsבמספר  866.530.8100או בדוא"ל בכתובת .sales@solarwinds.com
כדי לאתר מפיץ בינלאומי על ידכם ,בקר בhttp://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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