Network Olympus
Brožura

Network Olympus je výkonný nástroj pro sledování sítě. Je určen k nepřetržitému
sledování jednotlivých počítačů, místních sítí a dalších služeb, které vyžadují
neustálou správu.

Network Olympus se stará o provozuschopnost systému, zjišťuje potenciální problémy a
upozorňuje na ně. Včas eliminuje potíže a poskytuje protokoly chyb v podobě podrobné
sestavy.

Senzory
Network Olympus využívá senzory, sledovací indikátory, které navazují připojení k zařízením a
přijímají potřebná data. Program prostřednictvím svých protokolů shromažďuje a analyzuje
nejrůznější fakta o vaší síti. Náš software pomocí senzorů získává informace o službách,
protokolech událostí, souborech atd. na vzdáleném zařízení. Snadno lze také extrahovat
jakékoli další podobné údaje. Network Olympus nabízí více než 20 senzorů.

Akce a oznámení
V případě abnormality Network Olympus provede sadu předdefinovaných akcí. Náš software
vás bude rychle informovat o problému a poskytne první pomoc, aby neutralizoval následky. V
závislosti na nastavení spustí skript, restartuje vzdálený počítač, restartuje službu, spustí
zadanou aplikaci nebo zaznamená všechna data událostí do protokolu, abyste mohli problém
později prostudovat. Pokud nastavíte nouzovou akci, Network Olympus bude jednat v závislosti
na reakci senzoru a provozních výsledcích.

Větvené scénáře
Scenario Builder dokáže vytvářet komplexní scénáře s více větvemi umožňující konzistentní
sledování. Každou větev lze snadno spravovat přidáním oznámení, senzorů a akcí.
Intuitivní rozhraní usnadňuje vytváření složitých skriptů. Scenario Builder umožňuje propojit
scénáře sledování se zařízením nebo skupinou zařízení.

Activity Log
Network Olympus sleduje všechny povolené monitory a udržuje protokol všech důležitých
informací ze senzorů. K libovolné z těchto informací můžete přistupovat pomocí widgetu
Protokol aktivit (Activity Log), abyste analyzovali procesy a zjistili, co způsobuje problémy s
výkonem.

Mapování sítě
Mapování sítě je způsob, jak graficky znázornit všechny prvky monitorovacího projektu, stejně
jako jejich propojení. Tato funkce automaticky zobrazuje stav jakéhokoli senzoru, což vám
umožňuje sledovat zařízení z komplexní mapy.

Cena a podmínky
Licenční ceny aplikace Network Olympus: Monitoring začínají od 290 USD. Cena zahrnuje
bezplatnou podporu a možnost každoročně obnovovat licenci za zlomek počátečních nákladů. K
dispozici je také zcela bezplatná verze.
Další informace najdete na této stránce:
https://www.network-olympus.com/store/

Společnost
Společnost Softinventive Lab byla založena v roce 2006 skupinou mladých nadšenců, kteří
hledali způsob, jak uplatnit své dovednosti a znalosti, najít své místo na slunci a vyjádřit se. Tato
pouhá přání brzy přerostla v nadšený zápal.
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