GUIA DE AVALIAÇÃO

SolarWinds Systems
Management Bundle
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Este guia explica como o SolarWinds Systems Management Bundle pode ajudar você a
®

executar trabalhos com mais eficácia e aumentar o desempenho e o tempo de atividade de
aplicativos, servidores e ambiente virtual.

O QUE É O SOLARWINDS SYSTEMS MANAGEMENT BUNDLE?
O SolarWinds Sysman Bundle consiste em quatro produtos avançados e fáceis de usar da
SolarWinds que oferecem ampla visibilidade de todas as camadas do ambiente de sistema,
desde aplicativos e servidores (físico e virtual) até armazenamento. O Sysman Bundle ajuda
a atenuar problemas de desempenho com alerta de desempenho proativo, recomendações
preditivas e rápida solução de problemas.

O que o pacote inclui?
O Sysman Bundle inclui produtos premiados e elogiados pela crítica especializada, que têm
a confiança de milhares de administradores de sistema satisfeitos ao redor do mundo:
»» Server & Application Monitor (SAM)

»» Storage Resource Monitor (SRM)

»» Virtualization Manager (VMAN)

»» Web Performance Monitor (WPM)

Por que administradores de sistema gostam tanto do SolarWinds Sysman Bundle?
»» Acessível: Modelo de preços fácil de entender, sem custos ou taxas mensais ocultas. Os
preços se adequam às necessidades de organizações de diferentes portes, desde alguns
servidores até implantações em vários sites, com milhares de aplicativos e máquinas virtuais.
»» Completo: Não são necessárias várias ferramentas e scripts personalizados. Monitore todas
as camadas do ambiente do sistema em um único console, com todas as dependências
mostradas em um único painel.
»» Seja o primeiro a descobrir os problemas: Seja proativo. Receba alertas sobre problemas
antes que eles afetem os negócios e usuários finais negativamente.
»» Responda em minutos: Encontre a causa raiz de problemas rapidamente com um painel
completo e o recurso de detalhamento para uma inspeção mais profunda.
»» Implantação "faça você mesmo": Um único instalador para o pacote inteiro torna
a implantação ainda mais fácil. Realize a instalação com apenas alguns cliques. Os modelos,
alertas e relatórios mais usados estão no pacote e prontos para uso. Você pode começar
a monitorar o ambiente do sistema em cerca de uma hora.
»» Descubra os problemas da rede: Verifique a latência e a análise da perda de pacote entre
seus aplicativos e todos os servidores relacionados na infraestrutura.
»» Preveja as necessidades de recursos: Rastreie o uso de recursos do servidor, o inventário
de ativos e o planejamento de capacidade.
»» Aprimore seu ambiente: Aumente o desempenho de seus ambientes VM com recomendações
preditivas de várias etapas criadas pela inteligência acionável.
»» Monitore a experiência do usuário final: Monitore facilmente aplicativos da Web como CRM,
ERP, RH, cadeia de fornecimento, central de ajuda, intranet, entre outros, com um gravador
passo a passo de transações do usuário.
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Problemas comuns que o Systems Management Bundle pode ajudar a resolver:
»» Seu ambiente de TI costuma apresentar problemas de lentidão em aplicativos, servidores
ou máquinas virtuais?
»» Você gasta muito tempo e aplica esforço manual excessivo diagnosticando e determinando
a causa dos problemas em vez de solucioná-los e corrigi-los?
»» Você está usando diversas ferramentas e scripts personalizados para gerenciar os sistemas
de vários fornecedores e aplicativos?
»» Não consegue prever as necessidades de capacidade de armazenamento, o que acaba
levando a compras de armazenamento de última hora?
»» Você sabe quantas máquinas virtuais já foram implantadas e quais são realmente usadas?
»» Os imprevistos dificultam o planejamento do seu dia de trabalho?

Se você enfrenta esses desafios diariamente, experimente o SolarWinds Systems Management
Bundle.

ROI para equipes de negócios e TI
Pesquisas mostram que usuários pesquisados do SAM conseguem corrigir problemas relativos
a aplicativos 65% mais rápido após implantar o SAM ; metade deles minimizou o tempo de
inatividade em pelo menos 40% . Com o VMAN, outro módulo do pacote, os clientes pesquisados
recuperaram, em média, 23% dos recursos virtuais e conseguiram resolver problemas de
armazenamento 60% mais rápido após implantar o VMAN . Assim, 70% deles obtiveram ROI
em menos de seis meses .
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Minimize o tempo de
inatividade

Maior rapidez na solução
de problemas de aplicativos

Fonte: Pesquisa da TechValidate com 107 usuários do SolarWinds Server & Application Monitor (Publicada em: janeiro de 2016)
Fonte: Pesquisa da TechValidate com 83 usuários do SolarWinds Server & Application Monitor (Publicada em: novembro de 2015)
Fonte: Pesquisa da TechValidate com 159 usuários do SolarWinds Virtualization Manager (Publicada em: abril de 2016)
Fonte: Pesquisa da TechValidate com 47 usuários do SolarWinds System Management (Publicada em: setembro de 2016)
Fonte: Pesquisa da TechValidate com 80 usuários do SolarWinds Virtualization Manager (Publicada em: abril de 2016)
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& Application Monitor
elimina os falsos positivos
encontrados em outras
soluções de monitoramento.
— Gerente de TI, pequena

»» Você consegue identificar a origem do problema do aplicativo? Ela está no aplicativo, no banco
de dados, no sistema operacional, no servidor físico, no ambiente virtual, no armazenamento
ou na rede?

Economias de custos
consideráveis

O SolarWinds Server

empresa de serviços de
informática
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Solução de problemas mais rápida

			

Economias de custos

PRINCIPAIS RECURSOS
Suporte a aplicativos, hipervisores e fornecedores de armazenamento prontos para uso
O SolarWinds Sysman Bundle oferece vários modelos criados internamente. Assim, você não
precisa usar soluções de terceiros. Esta abordagem oferece o melhor desempenho, suporte
completo e atualizações futuras sem obstáculos.
Não queremos limitar você: é por isso que o Sysman Bundle dá suporte a modelos personalizados
e criados pela comunidade, além de scripts Nagios .
®

Aplicativos
Mais de 200 aplicativos de negócios críticos são compatíveis, incluindo Windows Server ,
Linux , Microsoft Exchange™, Microsoft IIS™, Office 365 , Apache , MySQL , IBM DB2 , Oracle
WebLogic , entre outros.
®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

• Veja a lista completa de aplicativos com suporte >>
• Veja a lista completa de modelos disponíveis >>
»» Você pode aproveitar mais de 800 modelos de monitoramento personalizados compartilhados
na comunidade online do SolarWinds, a THWACK .
®

Hipervisores e fornecedores de nuvem
»» O Sysman Bundle é uma ferramenta avançada para monitoramento de recursos virtuais. Você
pode monitorar o VMware vSphere , o Microsoft Hyper-V , ou o Citrix XenApp e o XenDesktop .
®

®

®

®

»» O Sysman Bundle oferece visibilidade ponta a ponta e monitoramento de desempenho do seu
servidor e aplicativos, mesmo em plataformas de nuvem, incluindo Amazon Web Services™,
Microsoft Azure , Google Cloud etc.
®
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Fornecedores de armazenamento
»» Há vários fornecedores de armazenamento compatíveis e prontos para uso. O Sysman Bundle
oferece modelos para monitorar NetApp , EMC , Dell , IBM, Hitachi , HP , Oracle, Xiotech,
PureStorage etc.
®

®

®

®

®

®

Monitoramento de aplicativos com modelos
Não deixe uma ferramenta de monitoramento determinar como você analisa ambientes de
sistemas. O Sysman Bundle permite que você escolha entre o monitoramento com ou sem
agentes via protocolos WMI e SNMP para sondar informações de monitoramento de aplicativos,
servidores, máquinas virtuais e armazenamento. Cada módulo do pacote pode descobrir
automaticamente todos os elementos do ambiente de sistemas.
O Sysman Bundle usa modelos para oferecer acesso rápido a dados de desempenho para
aplicativos específicos. Um modelo é um plano gráfico que define um conjunto de monitores
de componentes desenvolvidos para monitorar um dispositivo ou aplicativo. Um monitor de
componentes é uma métrica que obtém o status ou valor atual de um serviço ou processo
monitorado.
Por exemplo, o modelo de monitoramento do Active Directory inclui monitores de componentes
para a medição e a geração de relatórios de métrica, como sessões de cliente LDAP, serviços
de cliente DNS, leitura e gravação de diretórios por segundo etc. Você também pode adicionar
ou remover monitores de componentes do modelo, conforme necessário.
®

Active Directory 2016

Active Directory 2016

Active Directory

Aplicativo

Disponível no modelo AD 2016

Modelo

Modelo do SAM para monitorar

Monitores de componentes
(métrica)

Benefícios do uso de modelos:
Modelo do SAM para o Active Directory 2016
»» Status de serviço DNS
»» Número de threads de LDAP ativos
»» Status do serviço de replicação de
DFS

»» Sincronizações de replicação pendentes
de DRS
»» Número de pesquisas LDAP por segundo

Monitores de componentes (métrica) no modelo AD 2016
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»» Simplicidade: Não é necessário alterar os monitores de componentes de cada aplicativo;
basta editar um único modelo e aplicar todas as alterações a vários aplicativos.
»» Flexibilidade: Escolha monitores de componentes para cada modelo. Use apenas os
monitores realmente necessários e economize em custos de licença.
»» Capacidade de personalização: Modifique facilmente modelos, ou crie seu próprio modelo
para aplicativo personalizado do zero.

Monitoramento profundo de aplicativos com modelos AppInsight incorporados

Em comparação com o
SCOM, ficou muito mais fácil
criar modelos de aplicativos
e monitores personalizados
com o SolarWinds Server &
Application Monitor. Além
disso, o monitoramento e o
envio de relatórios de status
do Exchange melhoraram
bastante e agora consomem
menos tempo. O SolarWinds
é muito mais fácil, pois
sentimos que controlamos a

Uma das inclusões mais importantes no Sysman Bundle foram os três supermodelos prontos
para uso: AppInsight™ para Microsoft Exchange, IIS e SQL Server . Esses modelos resolvem
problemas complexos com um monitoramento profundo de desempenho.
®

»» Monitoramento para o Exchange Server: Visualize o status e o armazenamento do banco
de dados de caixas de correio, identifique problemas de replicação e monitore a atividade de
caixas de correio dos usuários.
»» Monitoramento para o Microsoft IIS: Monitore a disponibilidade de sites e pools de
aplicativos, informe a expiração de certificados SSL e execute ações remotas para iniciar/
interromper pools.
»» Monitoramento para SQL Server: Monitore proativamente conexões de bancos de dados,
logs de erros, status de trabalho de agente SQL, fragmentação de índice, consultas de
execução longa e muito mais.
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solução de monitoramento
em vez de ela nos controlar!

— David Speer,
engenheiro de sistemas,
Skanska AB
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Monitoramento da integridade de hardware
Interrupções do sistema de TI causadas por falha de hardware são mais comuns do que você
imagina. O Sysman Bundle monitora o status e o desempenho de todos os componentes críticos
de hardware de servidor, como velocidade de ventilador, temperatura, fonte de alimentação, CPU,
bateria e muito mais. Resolva problemas de hardware que afetam o desempenho de aplicativos.
O monitoramento de métrica de integridade de hardware está disponível para servidores Dell
PowerEdge , HP ProLiant , IBM eServer xSeries e VMware ESX /hipervisor ESXi.
®

®

®

Os modelos
incorporados do AppInsight
no SolarWinds Server &
Application Monitor oferecem
dados úteis e intuitivos que
podem ser exibidos em um
único painel.

— John Marcial,
administrador de TI/
sistemas, Carlson
Wagonlit Travel, Inc.

Previsão e planejamento de capacidade
O SolarWinds Sysman Bundle oferece uma visão detalhada do servidor e de recursos de
armazenamento, incluindo carga da CPU, memória utilizada, capacidade de disco etc.
Inspecione o consumo de recursos de servidores em um único painel e faça previsões precisas
de capacidade.

Visão detalhada de todos os níveis de armazenamento
O Sysman Bundle ajuda a navegar instantaneamente por todas as camadas de armazenamento,
incluindo matrizes, pools de armazenamento e LUNs. Com apenas um clique, você passa
diretamente de uma camada para outra. Cada uma dessas camadas de armazenamento
tem um painel de armazenamento detalhado que mostra toda a métrica crítica, indicando o
desempenho e a integridade de hardware.
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Detalhes do link de conexão
O SolarWinds SAM ajuda a determinar quando a lentidão de um aplicativo é causada pelo próprio
aplicativo ou por um problema na infraestrutura da rede. O SAM descobre automaticamente as
relações entre aplicativos e servidores, com base na comunicação ativa de aplicativo, e coleta
estatísticas de conexão de rede, como perda de pacotes e latência. Você pode monitorar o fluxo
de dados entre aplicativos, processos e nós e descobrir um problema relacionado à rede antes
que ele piore e afete os usuários finais.

O SolarWinds SAM é
avançado e fácil de usar.
Ele ajuda a determinar a
causa raiz de problemas
de desempenho. O
monitoramento da
integridade do hardware de
servidor e de serviços do

»» Saiba mais >>

Windows é um dos recursos

Recomendações preditivas

SAM.

A inteligência acionável ajuda a corrigir e evitar problemas de desempenho. O Sysman Bundle
analisa dados de desempenho ativos e históricos para calcular recomendações para seu
ambiente virtual exclusivo. Cada recomendação consiste na descrição de um problema, na
visão geral da solução sugerida e em detalhes passo a passo. Com um clique, você pode aplicar
essas recomendações de várias etapas, ou pode agendá-las para correção futura.

mais úteis do SolarWinds

— Varughese Mathew,
engenheiro de sistemas,
Genex Services, Inc.

Se você gerencia
um ambiente virtual,
vai se perguntar como
sobreviveu até agora sem a
tranquilidade e a eficiência
que o VMAN oferece ao seu
arsenal.

— Austin Bynum,
vice-presidente de TI,

Controle de dispersão de VMs
O Virtualization Manager oferece um painel especializado que ajuda você a lidar de uma vez
com a dispersão de VMs. Este painel ajuda a recuperar recursos desperdiçados, identificando
VMs ociosas ou desligadas, arquivos VMDK órfãos e capturas de tela. Você também pode exibir
uma lista das dez principais VMs por CPU sub- e superalocada, memória e capacidade de disco,
que o ajuda a otimizar o ambiente virtual e economizar recursos adicionais.
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Monitoramento contínuo de transações sintéticas
Teste seus aplicativos como um usuário. Registre uma transação complexa e de várias etapas
com um gravador baseado em navegador, mesmo que você não tenha conhecimento de scripts,
e execute transações críticas em intervalos de cinco minutos.

O que destaca o
SolarWinds Virtualization
Manager é sua capacidade
de recuperar recursos
desperdiçados. O recurso
Controle de dispersão
de VMs é a melhor
ferramenta entre os
produtos comparados que
rastreia VMs abandonadas
e sobrecarregadas para
recuperar recursos
desperdiçados.
— Brien Posey, MVP da
Microsoft,

Mapeamento de dependência de infraestrutura de aplicativo

SearchVirtualStorage.com

Descubra e solucione problemas de aplicativos como nunca antes. O painel do AppStack™
mostra todas as informações de desempenho na pilha de aplicativos com relações entre
vários elementos do seu ambiente. Você poderá iniciar a inspeção onde quiser, com apenas um
clique. Todos os elementos relevantes são destacados em aplicativos de vários fornecedores,
servidores, hipervisores e matrizes de armazenamento. Essas informações ajudam a localizar
facilmente a causa raiz de um problema e a solucioná-lo assim que possível.

disser que a culpa é de um

»» Saiba mais sobre o painel do AppStack no Success Center >>

esses produtos em um

»» Como solucionar problemas do SharePoint mais rapidamente com o AppStack >>

só painel (AppStack™)

®

»» Veja a demonstração online do painel do AppStack >>

Se um técnico de rede
profissional de virtualização
ou armazenamento,
poderemos integrar todos

e entender o que está
acontecendo em cada um.

— Kasey Kollar,
diretor de tecnologia
de programas, Bucks
County Intermediate
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Acelere a identificação e resolução de problemas com a correlação de dados de TI em
toda a pilha
Quando se trata de resolver problemas de desempenho no ambiente de TI, provavelmente você
tem diferentes tipos de dados. Quer você esteja verificando a utilização da interface de rede,
os contadores de desempenho dos aplicativos, o uso de memória no host da VM ou o IOPS de
armazenamento, o PerfStack™ permite comparar esses tipos de dados lado a lado. Arraste e
solte as métricas de interesse no gráfico, e o painel do PerfStack vai sobrepô-las para facilitar
a correlação e a análise de desempenho.
Você é alertado sobre a lentidão de um aplicativo às 10:03 de uma sexta-feira. Como você
sabe que a causa está na rede, nos sistemas ou no armazenamento? O PerfStack permite
correlacionar dados visualmente de cada uma dessas entidades em uma linha do tempo
comum para ajudar você a solucionar problemas mais rapidamente e reduzir o impacto sobre
os usuários finais. Não é necessário alternar entre ferramentas para identificar a causa raiz.
Finalmente, você pode compartilhar facilmente seu novo projeto de análise com outros membros
do departamento de TI. Você só precisa gerar a URL e enviá-la a outras pessoas. Elas verão os
mesmos dados apresentados em um painel intuitivo.
»» Saiba mais >>
»» Assista ao episódio do SolarWinds Lab™ dedicado ao PerfStack >>
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Alertas e relatórios predefinidos
O SolarWinds Sysman Bundle oferece muitos alertas e relatórios predefinidos que permitem
começar imediatamente. É fácil personalizar todos eles. Dessa forma, você poderá modificá-los
de acordo com as suas necessidades. Ou pode criar seus próprios alertas e relatórios do zero.
O mecanismo de emissão de alertas do Sysman Bundle é capaz de:
»» Definir dependências de dispositivo para ajudar a garantir que você não receba alertas
desnecessários. O sistema evita que um volume excessivo de mensagens desnecessárias
impeçam que você veja as mensagens importantes.
»» Configurar alertas para eventos correlacionados (alertar se X e Y forem verdadeiros) e
condições sustentadas (alertar se Y for verdadeiro por mais de cinco minutos).
»» Calcular de forma dinâmica limites de linha de base e configure alertas com base em dados
de linha de base de rede.
»» Escalonar os alertas automaticamente por meio de uma variedade de métodos de entrega
de alertas.
Automatize a geração de relatórios e a entrega com mais de cem relatórios prontos para uso
disponíveis no SolarWinds Sysman Bundle. Você também pode modificá-los ou criar novos
relatórios facilmente. Gostaria de compartilhar alguma parte do painel? Sem problemas!
Também é fácil exportar e enviar qualquer parte de um painel como um relatório.

DEPOIMENTOS DOS CLIENTES
O SolarWinds SAM é uma excelente escolha. Capitalize sobre o suporte ao produto para planejar
e implementar.
– Mike Grandy, gerente de incidentes, Conselho de Segurança no Trabalho
Em diversas ocasiões, o SolarWinds Server & Application Monitor nos ajudou a solucionar
problemas de desempenho em máquinas virtuais. O SolarWinds Server & Application Monitor
nos permitiu descobrir que a rede de área de armazenamento ou outros congestionamentos
causavam o problema.
– administrador de TI/sistemas, organização sem fins lucrativos
O portal da Web do SharePoint não foi iniciado. Ao verificar o Server & Application Monitor,
identifiquei que o problema residia no servidor IIS. Reiniciei o IIS e consegui executar o aplicativo
do SharePoint.
A implantação do SolarWinds acelera a identificação e a solução de problemas do aplicativo em
mais de 100%.
– Hezekiah Omulo, administrador de TI/sistemas, Kemri – Wellcome Trust Research
Programme
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RECURSOS ADICIONAIS
»» Página do produto

»» Success Center

»» Ficha de dados

»» Guia de introdução

»» Demonstração online

»» Vídeos de treinamento

»» Vídeo de introdução

»» Fórum da THWACK

»» Estudos de caso

SOBRE A SOLARWINDS
A SolarWinds oferece softwares avançados e acessíveis para o gerenciamento de TI a clientes
em todo o mundo, desde empresas listadas na Fortune 500 até empresas de pequeno porte,
provedores de serviços gerenciados (MSPs), órgãos do governo e instituições educacionais.
Temos um compromisso exclusivo com profissionais de TI, MSP e DevOps e trabalhamos para
eliminar a complexidade imposta a nossos clientes por fornecedores tradicionais de softwares
corporativos. Independentemente de onde estejam situados os ativos ou os usuários de TI, a
SolarWinds oferece produtos que são fáceis de encontrar, comprar, usar, manter e escalonar e
proporciona a capacidade de atender às principais áreas da infraestrutura, desde as instalações
físicas até a nuvem. Esse foco e compromisso com a excelência no gerenciamento de ponta
a ponta do desempenho da TI híbrida assegurou a posição de líder mundial da SolarWinds,
tanto em softwares de gerenciamento de rede quanto em soluções para MSPs, além de estar
impulsionando um crescimento semelhante em toda a gama de softwares de gerenciamento
de TI. Nossas soluções são criadas com base na conexão estreita com a base de usuários,
que interage em nossa comunidade online, a THWACK , para resolver problemas, compartilhar
®

®

tecnologias e práticas recomendadas e participar diretamente do processo de desenvolvimento
de produtos. Saiba mais em www.solarwinds.com.
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A SOLARWINDS ISENTA-SE DE QUAISQUER GARANTIAS, CONDIÇÕES OU OUTROS TERMOS, EXPLÍCITOS OU IMPLÍCITOS,
ESTATUTÁRIOS OU DE OUTRA NATUREZA, SOBRE A DOCUMENTAÇÃO, INCLUINDO, MAS SEM LIMITAÇÃO A NÃO VIOLAÇÃO,
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