Network Olympus
Короткий опис продукту

Network Olympus – це потужний і зручний інструмент для моніторингу
мереж. Він розроблений спеціально для тривалого моніторингу окремих
комп'ютерів, локальних мереж, а також інших служб, що вимагають
постійного контролю.

Network Olympus подбає про безвідмовну роботу пристроїв, допоможе виявити
потенційні проблеми і завчасно попередить вас про них. Програма автоматично усуне
неполадки і надасть вам докладний звіт про проблему.

Сенсори
Робота Network Olympus базується на сенсорах, які перевіряють роботу пристроїв і
являють собою індикатори моніторингу. Програма збирає і аналізує дані, отримані на
основі перевірок за певними протоколами. Сенсори використовуються для отримання
інформації про служби, зміст журналу подій, наявність файлів і інших даних на віддалених
пристроях. Network Olympus надає більше 20 сенсорів.

Дії та повідомлення
У разі виникнення несправностей Network Olympus виконає ряд заздалегідь зазначених
дій. Наша програма вчасно повідомить про проблему і надасть першу допомогу в її
усуненні. В залежності від налаштування, вона запустить скрипт, перезавантажить
віддалений комп'ютер або службу, запустить потрібну програму або запише інформацію
про проблему в лог для подальшого її вивчення. Достатньо вибрати дію, і Network
Olympus виконає її при негативному результаті спрацьовування сенсора або ж спільно з
іншою дією або повідомленням.

Розгалужені Сценарії
Конструктор сценаріїв надає можливість створювати складні сценарії, що складаються з
безлічі віток, що дозволяє врахувати всі варіанти розвитку подій. Будь-яку вітку можна
змінити в будь-який момент, додавши повідомлення, сенсор або дію всього за пару кліків.
Інтуїтивний і зручний інтерфейс допоможе швидко створювати навіть складні сценарії.
Конструктор сценаріїв дозволяє прикріпити сценарій моніторингу як до одного пристрою,
так і відразу до групи пристроїв.

Журнал активності
Network Olympus відстежує стан всіх сенсорів і веде детальний журнал виконаних дій. У
будь-який момент ці дані можна переглянути у віджеті Журнал активності.

Створення карти мережі
Карта мережі дозволяє графічно відобразити всі елементи вашого проекту моніторингу, а
також зв'язку між ними. На карті автоматично відображається статус будь-якого сенсору,
що дозволить вам відстежувати доступність віддалених пристроїв без необхідності
переходу на інші панелі.

Ціни та умови
Ціни ліцензії на Network Olympus: Monitoring починаються від $290,00. На всі ліцензії
поширюється безкоштовна підтримка. Є можливість оновлювати ліцензію за вигідну ціну.
Також доступна повністю безкоштовна версія.
Детальніше на цій сторінці:
https://www.network-olympus.com/store/

Компанія
Компанію Softinventive Lab було засновано у 2006 році групою молодих ентузіастів. Все
починалося зі звичайних бажань: спробувати свої сили, знайти своє місце та просто
заявити про себе. Зовсім скоро бажання переросло у пристрасне захоплення.
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