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Network Olympus on tehokas työkalu verkon valvontaan. Se on suunniteltu 

yksittäisten tietokoneiden, lähiverkkojen ja muiden palveluiden, jotka tarvitsevat 

jatkuvaa ylläpitoa, jatkuvaan valvontaan. 

 

 

 



Network Olympus huolehtii järjestelmän käytettävyydestä, havaitsee mahdollisia ongelmia ja 

ilmoittaa sinulle niistä. Se poistaa ongelmat ajoissa ja antaa ongelmalokin yksityiskohtaisena 

raporttina. 

Sensorit 

Network Olympus tukeutuu sensoreihin, valvontamittareihin, jotka muodostavat yhteyksiä 

laitteiden kanssa ja vastaanottavat tarvittavia tietoja. Ohjelma kerää ja analysoi erinäisiä tietoja 

verkostasi sen protokollien kautta. Ohjelmistomme käyttää sensoreita saadakseen tietoja 

palveluista, tapahtumalokeista, tiedostoista jne. etälaitteella. Myös muut samankaltaiset tiedot 

on helppo poimia. Network Olympus tarjoaa 20 sensoria.  

 

Toiminnot ja ilmoitukset 

Network Olympus suorittaa sarjan ennalta määriteltyjä toimintoja poikkeavuuksien 

tapauksessa. Ohjelmistomme ilmoittaa sinulle ongelmasta nopeasti ja suorittaa 

ensiaputoimintoja neutraloidakseen seuraamukset. Asetuksistasi riippuen se suorittaa 

komentosarjan, käynnistää etätietokoneen uudelleen, käynnistää palvelun uudelleen, 

käynnistää määritellyn sovelluksen tai kirjaa kaikki tapahtumatiedot, joiden avulla ongelmaa 

voidaan tutkia jatkossa. Jos määrität hätätoiminnon, Network Olympus toimii sensorin reaktion 

ja toiminnon tulosten perusteella. 

 



Skenaarioiden haaroittaminen 

Scenario Builder voi luoda monimutkaisia monihaaraisia skenaarioita tarjoten yhtenäisen 

valvontakokemuksen. Jokaista haaraa on helppo hallita lisäämällä ilmoituksia, sensoreita ja 

toimintoja. 

Intuitiivisen käyttöliittymän ansiosta monimutkaisten komentosarjojen luominen on kätevää. 

Scenario Builder avulla pystyt linkittämään valvontaskenaariosi laitteeseen tai laiteryhmään.  

 

 

Activity Log 

Network Olympus pitää lokia kaikista tärkeistä sensoritiedoista seuraamalla kaikkia käytössä 

olevia tarkkailulaitteita. Pääset näihin tietoihin käsiksi toimintaloki (Activity Log) -widgetin 

kautta ja voit analysoida prosesseja ja selvittää, mikä aiheuttaa toimintahäiriöt. 

 

 

 



Verkkokartoitus 

Verkkokartoitus on keino näyttää graafisesti kaikki valvontaprojektin elementit sekä niiden 

väliset yhteydet. Se näyttää automaattisesti kaikkien sensorien tilan, ja voit valvoa laitteita 

kattavalla kartalla. 

 

 

Hinta ja ehdot 

Lisenssihinta Network Olympus: Monitoring -ohjelmalle on alkaen 290,00 USD. Tämä sisältää 

ilmaisen tuen ja mahdollisuuden uusia lisenssin joka vuosi murto-osalla alkuperäisestä hinnasta. 

Saatavilla on myös täysin ilmainen versio. 

Lue lisää: 

https://www.network-olympus.com/store/ 

 

Yritys 

Softinventive Lab perustettiin vuonna 2006, kun taitavista ja innostuneista nuorista koostuva 

porukka ryhtyi miettimään, miten he voisivat hyödyntää omia taitojaan ja tietojaan – ja 

lunastaa paikkansa auringossa tekemällä sitä, mitä he rakastavat. 

Osoite: 

651 Holiday Drive, Foster Plaza 5, Suite 300, Pittsburgh, PA 15220, United States. 

Puhelinnumerot: 

Pittsburgh:     +1 (412) 928 4717  

Lontoo:           +44 (20) 7193 4266 

https://www.network-olympus.com/store/

