smartsno
Imate svojo
infrastrukturo IT
pod nadzorom?

Želite izboljšati stroškovno ucinkovitost pri
upravljanju naprav v omrežju, ne glede na
njihovo geografsko razpršenost?

Imate shranjene
varnostne kopije
nastavitev vaših
naprav?

Želite na enostaven nacin upravljati
stikala, usmerjevalnike, požarne
pregrade, tiskalnike, fakse, delovne
postaje, strežnike, diskovje…?
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Želite biti prvi obvešceni o
nepravilnostih v delovanju, še preden
vas na njih opozorijo uporabniki?
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Modularna zasnova omogoca
prilagajanje sistema vašim željam
in dejanskim potrebam ter razvoj
namenskih modulov, kot so npr. po
meri narejena porocila in uporabniški
vmesniki. Preko sistema pridobite vam
lasten pogled za stalno in neposredno
spremljanje statistike prometnih tokov
svojega omrežja, delovanje naprav ter
opozarjanje na nepravilnosti.

Sistem za nadzor in sledenje
ucinkovitosti infrastrukture IT
znižuje stroške upravljanja vašega
omrežja in naprav ter prispeva k
nemotenemu delovanju
nadzorovane opreme.

Neodvisnost od
proizvajalcev opreme
zagotavlja spremljanje
raznovrstnih sistemov razlicnih
proizvajalcev. Vkljucujete lahko
strežnike, diskovje, usmerjevalnike,
stikala, požarne pregrade, tiskalnike, fakse
idr. Takšen nacin sledenja omogoca lažje in
zanesljivejše napovedovanje trendov
uporabe, ucinkovitejše nacrtovanje
nadgradenj ter posledicno zmanjšanje
stroškov obratovanja in
podaljšanje investicijskih
ciklov.

S SmartSNO
na varen način
upravljate svojo infrastrukturo
IT, saj lahko shranjujete in dostopate
do varnostnih kopij konfiguracij
vaših naprav. Zagotovljena je
sledljivost izvajanja operacij –
Lokalna podpora
upravitelj sistema SmartSNO
v
okviru
Centra za
ima pregled na tem, kdo je
tehnicno
podporo
nudi redno
preko sistema dostopal do
vzdrževanje,
servis,
nadgradnje
naprav in kaj je bilo ob tem
in
dopolnitve
sistema
ter možnost
spremenjeno.
strokovnega svetovanja.

Ključne lastnosti
SmartSNO:
• celovit pregled in nadzor sistemov ter
s tem pravocasno identifikacijo morebitnih
pomanjkljivosti in težav,
• obvešcanje in eskalacija preko e-pošte/sms-a o
nepravilnostih v delovanju opazovanih sistemov,
• nadzor opreme po skupinah, npr. po lokacijah, IP
naslovih, statusu naprave…, nadzor tiskalnikov,
stanja kartuš,
• vpogled in graficni prikaz statistike
dogajanja v omrežju,
• dolocanje posameznih uporabnikov po prikljuckih
na stikalih in pregled neaktivnih prikljuckov,
• možnost izpisa vam prilagojenih porocil,
• primeren je za mala, srednja in velika
podjetja/sisteme,
• enostaven za uporabo.
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