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LIDER W DOSTARCZANIU NADZWYCZAJNIE PROSTYCH
ROZWIĄZAŃ W DZIEDZINIE ZARZĄDZANIA SIECIAMI

SolarWinds Inc. jest producentem zaawansowanych systemów zarządzania siecią dla małych i dużych firm.
Celem SolarWinds jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań w celu uproszczenia zarządzania sieciami w różnych

środowiskach. W odróżnieniu od innych producentów, którzy tworzą rozwiązania wysokokosztowe oraz nieelastyczne
w implementacji, SolarWinds oferuje niedrogie i funkcjonalne rozwiązania do zarządzania siecią,

którym zaufało ponad milion specjalistów IT na całym świecie.

INFRASTRUKTURA IT
Problemy z zarządzeniem infrastrukturą?
Zyskaj szczegółowy wgląd w działanie poszczególnych komponentów IT w całym stosie, jak również 
zarządzaj nimi w celu efektywnego zarządzania Twoim środowiskiem.

BEZPIECZEŃSTWO
Problem z zapewnieniem bezpieczeństwa i spełnieniem norm?
Automatyzacja monitorowania i reagowanie na naruszenie norm
bezpieczeństwa w celu zatrzymania zagrożenia oraz
monitorowanie norm zgodności.

Twoje aplikacje działają powoli?
Szczegółowy wgląd w aplikację przez wszystkie części Twojej infrastruktury
dzięki AppStack (aplikacja, serwery, VM oraz macierze) w celu szybkiego lokalizowania problemu.

WYDAJNOŚĆ APLIKACJI

Problemy z wydajnością sieci?
Monitoruj i zarządzaj Twoją siecią z jednego miejsca,
badając błędy, wydajność, dostępność, cały ruch i konfiguracje.
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ZDALNA POMOC I HELPDESK
Trudno zarządzać zgłoszeniami serwisowymi użytkowników?
Uprość zarządzanie helpdeskiem i zadaniami. Użyj zdalnego pulpitu,
aby szybciej wesprzeć użytkownika i wykryć problem.

Autoryzowany Dystrybutor rozwiązań Solarwinds w Polsce,
Słowacji, Rumunii, Bułgarii oraz na Węgrzech
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Oprogramowanie do śledzenia urządzeń sieciowych 
przeznaczone do lokalizowania użytkowników

i urządzeń w Twojej sieci.

Analizator NetFlow i oprogramowanie do monitorowania 
przepustowości.

Oprogramowanie do monitorowania witryn internetowych 
stworzone w celu znajdowania i naprawiania

wewnętrznych i zewnętrznych problemów z działaniem 
witryn i aplikacji.

Monitor maszyn wirtualnych zaprojektowany w celu 
optymalizacji wydajności i rozwiązywania problemów

w ciągu kilku minut.

Uzyskaj wgląd w zmiany w systemach i łatwo porównuj 
konfiguracje w czasie dla Twoich środowisk 

serwerowych.

Kompleksowe monitorowanie serwerów i aplikacji stało 
się proste.

Oprogramowanie do monitorowania VoIP zaprojektowane 
z myślą o szczegółowych metrykach QoS połączeń 

krytycznych i analizach wydajności WAN.

Oprogramowanie do zarządzania adresami IP 
zaprojektowane w celu oszczędzania czasu

i zapobiegania kosztownym błędom.

Obniż koszty, oszczędzaj godziny pracy i zachowaj 
zgodność dzięki zautomatyzowanemu zarządzaniu 

konfiguracją sieci i tworzeniu kopii zapasowych.

Zredukuj przestoje w sieci i popraw wydajność dzięki 
zaawansowanemu oprogramowaniu do monitorowania 

sieci.

Oprogramowanie do zarządzania pamięcią masową 
oparte na monitorowaniu wydajności macierzy od wielu 

dostawców.

Z łatwością badaj maszyny w oparciu o logi, aby szybciej 
zidentyfikować główną przyczynę problemów IT.

Całodobowe monitorowanie stanu bazy danych
w chmurze z konfigurowalnymi pulpitami nawigacyjnymi 

zapewnia wgląd w to, co najważniejsze.

Kompleksowe monitorowanie serwerów i aplikacji stało 
się proste.

Popraw swoje bezpieczeństwo i szybko zademonstruj 
zgodność dzięki łatwemu w użyciu

i przystępnemu cenowo narzędziu SIEM.

Niedrogie oprogramowanie do obsługi biletów
i zarządzania zasobami.

Oprogramowanie do zarządzania poprawkami 
zaprojektowane w celu szybkiego usuwania luk

w oprogramowaniu.

Zarządzaj prawami dostępu do całej infrastruktury IT 
 kontroluj je.
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