Máte prehled
o tom, kdo
a co delá ve
vaší pocítacové
síti?

Flowmon
sonda
Spravujte a zabezpecte svoji sít s vysoce
výkonným NetFlow/IPFIX exportérem.
S Flowmon sondou máte všechny
potrebné informace o IP provozu vždy
k dispozici. Mužete tak efektivne rešit
provozní a bezpecnostní incidenty, a to
i ve vysokorychlostních 100G sítích.

Flowmon sonda
Efektivní monitoring síte

Mimorádný výkon

Flowmon sondy jsou základním nástrojem pro moderní monitoring sítového provozu. Jedná se o vysoce výkonná zarízení poskytující administrátorum statistiky
o sítové komunikaci ve forme IP toku (NetFlow v5/v9,
IPFIX). Poskytují detailní a presné informace o tom,
kdo komunikuje s kým, kdy, jak dlouho a casto, kolik
dat bylo preneseno a další informace z vrstev L2-L4.

Široké portfolio virtuálních
a hardwarových sond pro
všechny typy IP sítí, vcetne
nejrychlejších 100G prostredí.

V každodenní praxi administrátoru mají statistiky o sítovém provozu radu využití. Jsou základem rychlého
rešení sítových problému, podkladem pro kapacitní
plánování, kontrolu peeringových a SLA dohod i odhalení bezpecnostních rizik.
Flowmon sondy nijak neovlivnují monitorovanou infrastrukturu a prekonávají tak omezení získávání datových toku z routeru, switchu a dalších sítových zarízení. Navíc poskytují informace o výkonu síte a data
z aplikacní vrstvy, která administrátorum otevírají nové
možnosti. Díky sondám tak mohou odhalovat úzká hrdla
výkonnosti síte/aplikace, zlepšit uživatelskou zkušenost
a vyporádat se s komplexnejšími sítovými problémy.
Pro další analýzu a uložení jsou statistiky o datových tocích exportovány na Flowmon kolektor, prípadne jinou
NetFlow/IPFIX kompatibilní aplikaci. Funkce Flowmon
sondy umožnují vyporádat se až s 95% všech provozních problému ve vaší síti.

Získejte plnou viditelnost síte
Navštivte www.flowmon.com, stáhnete si trial verzi
Flowmon sondy a zjistete, jak vám plná viditelnost IP
provozu muže pomoci udržet kontrolu nad vaší sítí.

Detailní vhled
S Flowmon sondou vystopujete
každou komunikaci ve vaší
síti. Zjednodušíte tak rešení
incidentu a zkrátíte MTTR.
Rozšírená viditelnost napríc
sítovými vrstvami pomáhá
informace maximálne vytežit.

Vestavený
kolektor
Soucástí sondy je vestavený
kolektor pro uchování a analýzu
statistik o sítovém provozu
z vrstev L2-L4 a L7. Analytická
síla kolektoru pomáhá lépe
spravovat a chránit
infrastrukturu.

Neintrusivní
nasazení
Zapojte sondu kdekoliv ve
vaší síti díky široké podpore
linkových a tunelovacích
protokolu. Sondy jsou bezagentní, plne transparentní
zarízení, která nijak neovlivnují
monitorovanou infrastrukturu.

„Flowmon nám doslova otevrel oci nad enormním množstvím dat. Jednoduché a zároven detailní ovládání je prímo šité pro sítové administrátory.“
Martin Dolecek
Manažer provozního oddelení
Seznam.cz

www.flowmon.com

