Získejte plnou
kontrolu nad
vaší sítí

Flowmon
kolektor

Porozumení tomu, co se v sítové
infrastrukture deje, je klícové pro zajištení
správného fungování a bezpecnosti
každé moderní organizace. S Flowmon
kolektorem získávají IT experti detailní
vhled do dení v síti. Mohou tak rychle
rešit provozní problémy, optimalizovat
výkon IT infrastruktury a chránit hodnoty
firmy proti moderním kybernetickým
hrozbám.

Flowmon kolektor

Rychlá
diagnostika

Zajištení bezproblémového
chodu síte

Využijte drill-downu až na
jakoukoliv komunikaci pro
získání hlubokého vhledu pri
rešení problému. Díky sade
reportu a automatických
upozornení dramaticky snížíte
cas potrebný k jejich investigaci
a vyrešení.

Flowmon kolektor je výkonné rešení poskytující detailní
vhled do sítového provozu. Rešení je urceno pro sber,
vizualizaci, analýzu a dlouhodobé uchování statistik
o sítovém provozu (ve formátech NetFlow v5/v9, IPFIX
a dalších), které získává prostrednictvím routeru,
switchu, firewallu nebo Flowmon sítových sond. Díky
prehlednému uživatelskému rozhraní má administrátor
absolutní kontrolu nad sítí a muže tak rychle rešit
provozní incidenty, zlepšit výkonnost klícových aplikací
nebo se vyporádat s bezpecnostními hrozbami.
Flowmon kolektor byl vyvinut za úcelem zpracování
velkého množství statistických dat. Rešení šetrí cas
tím, že utríduje a ukazuje relevantní informace. Intuitivní rozhraní prezentuje celkový stav síte, aplikací,
cloudových služeb a uživatelu, pricemž upozornuje na
události, kterým je potreba venovat pozornost. To vše
skrze prohlížec, mobilní aplikaci nebo emailový report.
Svoji sít tak máte vždy plne pod kontrolou.
V momente, kdy chcete investigovat prícinu problému,
zainteresovaného uživatele, prolomení SLA nebo to,
kdo je za daný problém zodpovedný, stací pomocí
drill-down funkce dosledovat jakoukoliv komunikaci.

Získejte plnou kontrolu
Otestujte si Flowmon kolektor ve svém prostredí.
Stáhnete si plne funkcní TRIAL verzi na
www.flowmon.com a získejte nástroj pro:
 Monitoring a viditelnost do sítového provozu
v reálném case
 Detekci provozních a konfiguracních problému
 Rychlý troubleshooting a rešení ticketu
 Zkrácení casu a snížení nákladu na budování sítové
infrastruktury a její provoz

Skutecná
flexibilita
S Flowmon kolektorem máte
potrebná data pro vaši práci
vždy k dispozici. A to bez
agregace, po neomezenou
dobu. Výkon zarízení umožnuje
zpracovat až 400 tisíc flow
záznamu za sekundu, címž
predstavuje silný nástroj pro
provozní a bezpecnostní
analýzu.

Široká
kompatibilita
Využijte svou sít jako senzor.
Sbírejte datové toky z routeru,
switchu, firewallu a dalších
prvku vaší infrastruktury.
Flowmon kolektor je
neintrusivní rešení pro každou
velikost, typ a design IP síte.

Snadné použití
Portfolio virtuálních
a hardwarových zarízení
umožnuje vyhovet požadavkum
širokého spektra zákazníku.
Rychlé nasazení a intuitivní
management umožnuje mít
funkcní monitoring
a zabezpecení síte, bez zatížení
administrátora.

„Díky Flowmonu máme kompletní viditelnost
do sítového provozu, která nám dríve pri rešení provozních a bezpecnostních událostí chybela. Ocenujeme jednoduché a neinvasivní nasazení.“
Masahiro Sato
Operations Nework Engineer
SEGA

www.flowmon.com

