Evolucija sistemov za
nadzor infrastrukture
podjetij s poslovalnicami
na več lokacijah

SmartNIM
Napredno upravljanje infrastrukture
www.smart-com.si/smartnim

Zaznajte težave, preden se
z njimi soočijo uporabniki
V Smart Comu smo zahvaljujoč 26-letni tradiciji reševanja najkompleksnejših omrežnih izzivov vrhunskih slovenskih in tujih podjetij razvili
rešitev SmartNIM. Z aktivnim stalnim testiranjem infrastrukture prva
na regionalnem trgu ponuja odgovore na najbolj zahrbtne probleme
na omrežjih podjetij z več lokacijami. S SmartNIM-om boste:
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Hitreje odkrili napake z boljšim razumevanjem vira težave
Lažje odkrili vzrok kompleksnih infrastrukturnih težav
Fokusirano reševali infrastrukturne težave
Stalno nadzirali omrežje in omrežne storitve

SmartNIM bo vodenje omrežja transformiral v inteligenten
sistem za preventivno odpravljanje napak.

Ključ aktivnega
upravljanja
kompleksnih
omrežij so
SmartNIM sonde

Ključne poslovne
prednosti
implementacije
rešitve SmartNIM
m

Višja zanesljivost: hitreje odkrijte
in odpravite kompleksne težave na
omrežju in omrežnih storitvah (DNS,
DHCP, NTP, Radius…).
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Cenovna učinkovitost: vsak izpad
delovanja predstavlja strošek, najbolj
pa izpad, ki onemogoči delo večjega
števila uporabnikov. Sonde SmartNIM
lahko delovanje infrastrukture preizkusijo v času, ko uporabniki omrežja
ne uporabljajo, in s tem preprečijo

Aktivne sonde SmartNIM preprosto namestite

nastanek poslovne škode.

v ključne točke vašega omrežja in izberete teste iz priložene knjižnice ali dodate svoje. Najpomembnejše podatke o zdravju vaše omrežne
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infrastrukture lahko spremljate preko nadzorne

večje zadovoljstvo uporabnikov infra-

čim sistemom za nadzor omrežja.

vanje, boste potencialne težave zaznali, še preden bodo vplivale na delo vaših uporabnikov.

stalen dostop do infrastrukturnih
virov omogoča neprekinjeno delo in

plošče SmartNIM ali pa jih povežete z obstoje-

Ker znajo sonde oponašati uporabniško delo-

Višja produktivnost uporabnikov:

strukture.
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Miren spanec: zaradi aktivnega spremljanja infrastrukture zelena lučka res
pomeni “vse v redu”.

*Če nimate lastnega nadzornega sistema, lahko uporabite brezplačno
različico SmartSNO, ki je posebej prilagojen za upravljanje in spremljanje
SmartNIM sond. Pišite nam na info@smart-com.si in pomagali vam bomo z
implementacijo.

Enostavna in prilagodljiva
namestitev brez skritih
stroškov

Ključne
tehnološke
prednosti

• Hitra in enostavna namestitev z uporabo vgrajene

• Uporabni podatki že pri namestitvi

nadzorne plošče je primerna za vsakega skrbnika
omrežja in ne zahteva posebnih znanj.

zgolj ene sonde.
• Posamezna sonda omogoča prever-

• Integracija z obstoječimi sistemi za nadzor omrežja:
SmartSNO*, HPOV NNM, IBM Tivoly, CA Remedy,
PRTG, Zabbix, Observium, SolarWorks, Nagios /
Icinga2 ...

janje povezljivosti, delovanje storitev
DNS ter DHCP, pregled zasedenih
IP naslovov in pregled WLAN-ov na
lokaciji.
• Par sond pa poleg zgoraj naštetega
omogoča tudi spremljanje ključnih
parametrov IP povezljivosti - izguba

Centralna lokacija / Datacenter

paketov, podrhtavanje, zakasnitve..
• Rešitev podpira neomejeno število
sond v omrežju.

Datacenter LAN

• Preprosto zaznavanje kompleksnih
DNS MS AD
Radius VoIP
s.

..

SmartNIM
sonda

DHCP težava na lokaciji, povečanje
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odzivnega časa spletnih storitev med
Omrežje
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težav: nedelujoč sekundarni DNS,

delovnim časom.
• Možnost spremljanja SLA parametrov dobaviteljev storitev v oblaku.

Usmerjevalnik

• Uporabljene tehnologije in vgrajene

ICMP

metode dogodkovnega programiranja (“event driven”) zagotavljajo hitro

LAN

odzivnost.

DHCP ...
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za povezovanje in zajem podatkov:
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• Uporaba standardnih tehnologij
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HTTPS, REST, MQTT, SNMP.
• Vključen nadzorni vmesnik za spro-

SmartNIM sonda

Oddaljena lokacija

tno prilagajanje nastavitev.
• Vgrajen paket testov in možnost dodajanja novih testov prek programske

SmartNIM sonda

Preverjanje omrežnih parametrov

knjižnice (Software Development Kit

Preverjanje omrežnih storitev

- SDK).

Paketi
SmartNIM

S

SmartNIM
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Primeren za podjetja s

Primeren za podjetja z

5 do 10 poslovalnicami

več kot 10 poslovalnicami

in srednje kompleksno

in zahtevnejšo omrežno

omrežno infrastrukturo.

infrastrukturo.

SmartNIM

MS

 Upravljana storitev,
prilagojena vaši infrastrukturi in potrebam.
 Naši strokovnjaki v sodelovanju z vami definirajo ključne parametre testiranja, določijo

 10 pametnih sond

 20 pametnih sond

 2 uri zagonske pod-

 5 ur zagonske pod-

pore pri implementa-

pore pri implementa-

tNIM in poskrbijo za

ciji sistema (na lokaciji

ciji sistema (na lokaciji

integracijo.

naročnika)

naročnika)

raven SLA, namestijo
pametne sonde Smar-

 Storitev najamete za
3 ali 5 let in vključuje
zgolj mesečne račune.

Cena paketa:

5.600 €

Cena paketa:

9.800 €

Pokličite za več
informacij.

Investicija v SmartNIM
se vam lahko povrne
že v nekaj urah.
Gartner ocenjuje stroške popolnega izpada omrežja na
5,600 $/minuto. Po raziskavi Aberdeen Group ima tipično
veliko podjetje na leto 3 izpade mrežne infrastrukture, ki
skupaj trajajo 14 ur.

C

Za vse, ki sumite, da to ne velja za Slovenijo, naj omenimo,
da smo na podlagi primerov naših strank izračunali stroške
izpada ene poslovalnice za eno uro:
 Regijski trgovec z nafto: 1.355 EUR/h
 Srednje velika banka: 395 EUR/h
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Investicija v SmartNIM je naložba
v ekonomičnost, kakovost in dobro
uporabniško izkušnjo. Vzemite
prihodnost omrežja v svoje roke.
Namestite SmartNIM sonde in
zaznajte težave še preden o njih
izveste od uporabnikov.

PRODAJNI KONTAKT
Brnčičeva ulica 45, 1231 Ljubljana - Črnuče
T: 01 5611 606
prodaja@smart-com.si
www.smart-com.si/smartnim

