Análise de Desempenho e
Gerenciamento de Recursos

GERENCIAMENTO

Monitoração de Recursos
Esta solução fornece informações sobre a utilização de recursos, como Links de comunicação,
consumo de processador de um servidor, utilização de discos, uso de dispositivos como memória, interfaces
de rede, entre outros.
Para gerenciar a velocidade, estabilidade e principalmente, a qualidade dos serviços de
comunicação utilizados em Interligações entre empresas, é cada vez mais comum, a necessidade de
ferramentas que possam fornecer subsídios de análise destes parâmetros para os Administradores de rede.

Constantemente a Compy vem pesquisando e
implementando
novas
ferramentas
de
monitoração de recursos para seus clientes.
As informações dos canais de interligação entre
a matriz e suas filiais, acesso a Internet, entre
outros, podem ser tabuladas graficamente de
forma a disponibilizar as taxas de velocidade do
meio de comunicação.
Estes canais devem ser monitorados e
gerenciados afim de obter uma melhor
performance
e utilização dos recursos
disponíveis
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Onde pode ser aplicado

•
•
•
•
•
•
•

Monitoração do Tráfego de dados entre empresas
privadas;
Monitoração do Tráfego de conexões Dedicadas;
Monitoração de Links de Internet;
Conexões discadas com pontos remotos;
Monitoração de Tráfego sobre Servidores ou
aplicações;
Monitoração do Uso do disco, da memória ou do
processador de servidores ou estações;
Depurar eventuais perdas de performance ou
analisar a utilização do meio de comunicação;

Características
•
•
•
•

Fácil gerenciamento;
Interface Web agradável e informações gráficas para facilitar
o gerenciamento;
Análise do tráfego de dispositivos de rede, como roteadores,
cablemodems, servidores, switches, bridges, entre outros;
Gráficos demonstrativos: Diário, Semanal, Mensal e Anual;

Vantagens
•
•
•
•
•

Gerenciamento da Taxa de transferência atual do link de
Internet e e-mails (Entrada e Saída);
Monitoramento das taxas de transferência máxima e mínima
conseguida;
O serviço é executado de acordo com suas especificações e
necessidades do cliente;
Você não consome um alto número de horas de suporte, economizando recursos para investir em
outros projetos na sua empresa;
Gerenciamento de URL acessada por usuários;

Benefícios
•
•
•
•
•

Personalização;
Economia;
Estabilidade e Flexibilidade;
Alto desempenho;
Baixo custo;
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