גיליון נתונים

Web Performance Monitor

פתרון מהיר לבעיות ביצועים באתרי אינטרנט פנימיים כמו גם,
אתרים מופני לקוח ויישומים מבוססי אינטרנט.
הורד גרסת התנסות של המוצר בחינם
והתחל לנטר את סביבת העבודה תוך
דקות ספורות.

ה Web Performance Monitor-של  SolarWindsמבצע מעקב אחר חוויית המשתמש ועורך
בדיקות בעסקאות עבור אתרי אינטרנט פנימיים וחיצוניים ויישומים מבוססי אינטרנט – ממש
מכל מקום .ניתן לזהות רכיבים איטיים או פגומים במהירות רבה ולאחר מכן לפתור בעיות
עד לרמת תשתית התמיכה – מצד השרת ומסד הנתונים ועד לחומרת האחסון.
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ה WEB PERFORMANCE MONITOR-במבט חטוף
•דע מתי משתמשים אינם יכולים להיכנס לאתר שלך או לאפליקציית האינטרנט ומתי
הם מוותרים כיוון שאלה איטיים מדי

•ניתן לעקוב אחר ביצועי ספק האינטרנט  SaaSעבור פתרונות פנימיים וחיצוניים כאחד
•הצג ביצועי אתר ותשתית מתצוגה יחידה
•עקוב אחר חוויית המשתמש ממיקומי גישה מרובים
•התרעה אוטומטית עם ספים ניתנים להגדרה בכל שלב של עסקה

תכונות
עקוב אחר יישומי אינטרנט פנימיים ,מבוססי  SaaSומופני לקוח
עקוב בקלות אחר יישומי אינטרנט כגון  ,CRMשרשרת הספקה ,מוקד תמיכה ועוד .מאחר
ש Web Performance Monitor-מותקן בחומת האש שלך ,באפשרותך לפקח באופן
מאובטח על משאבים פנימיים.
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מתעד עסקאות קל לשימוש
לכידה מהירה וקלה לאופן שבו המשתמש מקיים אינטראקציה עם האתר או יישום
האינטרנט שלך באמצעות המתעד האינטואיטיבי שלנו – ללא צורך ביצירת סקריפטים.
לוח מחוונים לניהול אשכול יישומים
בעת השימוש יחד עם מוצרים כמו  ,SolarWinds Server & Application Monitorניתן למפות
את היחסים בין עסקה או דף לשרתים התומכים שלה ,למסדי נתונים ,לתשתית וירטואלית
ולמשאבי אחסון .הדבר מאפשר לראות את המרכיבים הבסיסיים ואת הסטטוס שלהם.
ביצועי יישומים מבוססי אינטרנט
עם תוכנת ניטור האתר של  SolarWindsתוכל לזהות במהירות אם שירותי האינטרנט
גורמים לחוויית משתמש איטית ביישומי צד שלישי.
מדדי זמן טעינה מפורטים
תרשימי מפל  TCPהמזהים במהירות אילו אלמנטים בדף דורשים את זמן הטעינה הרב
ביותר .באפשרותך לעקוב אחר אלמנטים באתר כגון HTMLCSS , ו ,JavaScript-כמו גם אחר
הביצועים הכוללים ,וכן לקבל הודעה על עסקאות לא מושלמות או אטיות.
מעקב אחר עסקאות ממספר מיקומים
ה Web Performance Monitor-מאפשר לך לנטר עסקאות מכל מקום שמתאים לך ,כולל

מיקומים בתוך חומת האש או אפילו מתוך.Amazon® EC2®

התרעות/הודעות על עסקה
הגדר אזהרות וספי תזמון מותאמים אישית עבור שלבים ספציפיים ועסקאות מלאות .קבל
הודעה אוטומטית כאשר עסקה נכשלת.
דיווח על ביצועי אתרים ואפליקציות רשת
דוחות מבוססי אינטרנט מקלים על יצירת דוחות מהירים על מהירויות טעינת הדף ,תקינות
העסקה וזמינות האתר לאורך זמן.

דרישות מערכת
חומרה

דרישות מינימום

CPU

מעבד ארבע ליבות או מתקדם יותר

זיכרון

6GB

כונן קשיח

מינימום 20GB

תוכנה

דרישות מינימום

מערכת הפעלה

מערכת  Windows Server 2016או מתקדמת יותר

מסד נתונים

מקומי
חברת  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
בענן
Amazon RDS
מסד נתונים  ,Azure SQLמופע מנוהל

הערה :דרישות השרת המזעריות המפורטות כאן מניחות תצורת ברירת מחדל .העלאה משמעותית של שיעור הסקרים או קצב איסוף הנתונים
הסטטיסטיים יכולה לגרום לעומס נוסף על השרת ,דבר העלול לחייב מעבד גדול יותר או זיכרון נוסף.
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נסה לפני הקנייה .הורד גרסת ניסיון בחינם.
אל תאמין לנו – נסה זאת בעצמך .חשוב לנו שתנסה את מוצרי  SolarWindsלפני שתקנה
אותם .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

אודות SOLARWINDS
 olarWindsNYSE:SWI( S) הנה ספקית מובילה של תוכנת ניהול תשתיות  ITחזקה במחיר
סביר .המוצרים שלנו מעניקים לארגונים בעולם כולו ,ללא קשר לסוג תשתיות ה ,IT-גודלן
או מורכבותן ,את הכוח לנטר ולנהל את ביצועיהם בסביבת ה IT-שלהם בין באופן מקומי
ובין בענן או במודלים משולבים .אנו בקשר רציף ובאופן קבוע עם כל סוגי המומחים בעולם
הטכנולוגיה – מומחי  ,IT operationsמומחי  ,DevOpsוספקי שירות ( – )MSPsכדי להבין את
האתגרים שאתם הם מתמודדים בשמירה על ביצועים גבוהים ועל תשתיות  ITבזמינות
גבוהה .התובנות שלנו כתוצאה מן המגע אתם ,במקומות כגון קהילת  THWACKהמקוונת
שלנו ,מאפשרות לנו לבנות מוצרים המתמודדים עם אתגרי ניהול ה IT-תוך הבנה מעמיקה
ובדרכים הרצויות לאנשי הטכנולוגיה .ההתמקדות במשתמש ובמחויבות למצוינות בניהול
ביצועי  hybrid ITמקצה לקצה מבטיחה את מעמדה של  SolarWindsכמובילה בתחום
תוכנות ניהול הרשת ופתרונות ה MSP-ברחבי העולם .קבל מידע נוסף עוד היום ,בכתובת
.www.solarwinds.com
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לקבלת מידע נוסף ,צור קשר עם  SolarWindsבמספר  866.530.8100או בדוא"ל בכתובת .sales@solarwinds.com
כדי לאתר מפיץ בינלאומי בקרבתך ,בקר בכתובת http://www.solarwinds.com/partners/reseller_locator.aspx

©  .SolarWinds Worldwide, LLC 2020כל הזכויות שמורות
הסימנים המסחריים SolarWindsSolarWinds & Design , Orion ,ו THWACK-הם הקניין הבלעדי של  SolarWinds Worldwide, LLCאו של החברות
המסונפות אליה והם רשומים 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 סימנים רשומים או כאלה
הממתינים 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 הקניין הבלעדי של ,SolarWinds
החברות המסונפות אליה ו/או מעניקי הרישיונות שלה.
חברת  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 נובעים מדיני נזיקין ,דיני חוזים או כל תיאוריה משפטית אחרת ,גם אם נמסרה הודעה ל Solarwinds-בנוגע לאפשרות של נזקים
כאלה.

