Network Olympus
Broschyr

Network Olympus är ett kraftfullt verktyg för nätverksövervakning. Det är
utformat för kontinuerlig övervakning av enskilda datorer, lokala nätverk och
andra tjänster som måste hanteras hela tiden.

Network Olympus hanterar systemets drifttid, identifierar potentiella problem och meddelar
dig om dem. Det eliminerar problemen i god tid och loggar felen i en detaljerad rapport.

Sensorer
Network Olympus använder sensorer, de övervakningsindikatorer som upprättar anslutningar
till enheterna och tar emot de data som behövs. Programmet samlar in och analyserar många
olika typer av information om ditt nätverk via dess protokoll. Vår programvara använder
sensorer för att få information om tjänster, händelseloggar, filer o.s.v. på en fjärrenhet. Andra
liknande data extraheras enkelt också. Network Olympus erbjuder över 20 sensorer.

Åtgärder och meddelanden
Vid ett fel utför Network Olympus ett antal fördefinierade åtgärder. Vår programvara meddelar
dig snabbt om felet och utför de första åtgärderna för att neutralisera konsekvenserna.
Beroende på dina inställningar kör den ett skript, startar om fjärrdatorn, startar om tjänsten,
startar det angivna programmet eller loggar alla händelsedata för framtida granskning av
problemet. Om du anger en nödåtgärd kommer Network Olympus att utföra åtgärder beroende
på sensorreaktion och åtgärdsresultat.

Förgreningsscenarion
Scenario Builder kan skapa komplexa förgreningsscenarion för en konsekvent
övervakningsupplevelse. Det går enkelt att hantera varje förgrening genom att lägga till
meddelanden, sensorer och åtgärder.
Det intuitiva gränssnittet gör det lätt att skapa komplicerade skript. Med Scenario Builder kan
du länka dina övervakningsscenarion till en enhet eller en grupp enheter.

Aktivitetslogg
I Network Olympus förs en logg för all viktig sensorinformation genom spårning av alla aktiva
övervakare. Du kan få tillgång till alla delar av dessa data via Activity Log-widgeten för att
analysera processer och ta reda på vad som orsakar dina prestandaproblem.

Nätverkskartläggning
Nätverkskartläggning är ett sätt att grafiskt framställa alla delar i ditt övervakningsprojekt samt
kopplingarna mellan dem. Den visar automatiskt statusen för valfri sensor, så att du kan
övervaka enheter från en heltäckande karta.

Pris och villkor
Licenspriser för Network Olympus: Monitoring kostar från 290 USD och uppåt. Detta inkluderar
kostnadsfri support och möjlighet att förnya licensen varje år för en bråkdel av den initiala
kostnaden. En helt kostnadsfri version finns också.
Läs mer:
https://www.network-olympus.com/store/

Företag
Softinventive Lab grundades 2006 av en grupp unga entusiaster som sökte nya sätt att använda
sina färdigheter och kunskaper på, hitta sin plats i solen och få uttrycka sig själva. Tiden flyger
fram, och det som en gång bara var längtan blir till passion.
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