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A finalidade deste guia é mostrar como o SolarWinds Server & Application Monitor (SAM)
pode ajudar você a aumentar a eficiência no trabalho e melhorar o desempenho e o tempo de
atividade dos seus aplicativos.
®

O QUE É O SOLARWINDS SERVER & APPLICATION MONITOR?
O SolarWinds Server & Application Monitor é um software de gerenciamento de sistemas
acessível e fácil de usar. Ele oferece ampla visibilidade do desempenho do aplicativo e do servidor
(físico e virtual) para emissão de alertas de TI híbrida proativa e rápida solução de problemas.
O SAM oferece suporte ao monitoramento incorporado para mais de 200 aplicativos e a
capacidade de criar monitores personalizados para dar apoio a qualquer aplicativo ou sistema
interno.
Por que as equipes de aplicativos e sistemas gostam tanto do SolarWinds SAM?
»» Monitoramento contínuo no local e na nuvem: Mantenha o desempenho do aplicativo ao
mover aplicativos do local para a nuvem. O SAM oferece visibilidade ponta a ponta de
aplicativos críticos para o negócio, que são executados em ambientes de nuvem privados,
públicos e híbridos.
»» Completo: Não são necessárias várias ferramentas e scripts personalizados. Monitore
aplicativos e servidores de vários fornecedores a partir de um único console.
»» Acessível: Com preços competitivos que atendem ao monitoramento das necessidades de
organizações de diferentes portes, desde alguns servidores até implantações em vários sites
com milhares de aplicativos.

Depois de implantar
o SolarWinds Server
& Application Monitor,

»» Seja o primeiro a saber: Seja proativo. Receba alertas sobre problemas antes que eles afetem
negativamente os negócios e os usuários finais.

conseguimos reagir e

»» Responda mais rápido: Encontre a causa raiz de problemas no aplicativo e corrija-os
rapidamente.

aplicativos antes mesmo de

»» 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.

solucionar problemas com
o cliente ligar para a central
de serviço ou abrir um
tíquete de problema.

»» Minimize o tempo de inatividade: Otimize a infraestrutura de TI e reduza a sobrecarga.
»» Tudo funciona prontamente: Use modelos, alertas e relatórios de monitoramento préempacotados para começar a monitorar imediatamente.
»» Implantação "faça você mesmo": Não são necessários serviços profissionais para implantação
e configuração. Baixe e instale o SAM. Você começará a monitorar em torno de uma hora.
»» O poder da personalização: Estenda com facilidade o monitoramento a qualquer aplicativo
personalizado ou interno.
»» Preveja as necessidades de recursos: Rastreie o uso de recursos do servidor, o inventário de
ativos e o planejamento de capacidade.
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— Don Ward, gerente de TI,
TopBuild Corp
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Que problemas o SAM ajuda você a solucionar?
Profissionais de TI que enfrentam diariamente os desafios a seguir precisam do SolarWinds
SAM.
»» Você se depara frequentemente com aplicativos e servidores lentos em seu ambiente de TI?
»» Você tem recebido alertas de problemas a tempo de corrigi-los antes que eles afetem negócios
e usuários finais?
»» 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?
»» 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?
»» Você monitora separadamente a infraestrutura de nuvem e o ambiente de sistemas local?
ROI para equipes de negócios e TI
Uma pesquisa mostra que cada hora de inatividade pode representar um custo de US$ 40 mil
a US$ 50 mil para as empresas. Os clientes da SolarWinds pesquisados que usam o SAM
1

conseguiram reduzir bastante o tempo de inatividade e obter ROI em apenas alguns meses.
Você costuma reduzir o TCO por muitos anos com uma licença perpétua.

Economias de custos
consideráveis

1

Minimize o tempo de
inatividade

Maior rapidez na solução
de problemas de aplicativos

Fonte: Pesquisa da SolarWinds com 579 usuários do Server & Application Monitor (Publicada em: outubro de 2014)
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MONITORANDO APLICATIVOS
Simplificando o monitoramento de aplicativos com modelos
O SolarWinds SAM pode acessar o monitoramento com ou sem agentes via protocolos WMI
e SNMP para sondar informações de monitoramento de aplicativos e servidores. O SAM
descobre automaticamente servidores e aplicativos no seu ambiente.
O SAM utiliza modelos para simplificar o monitoramento e oferecer rápido acesso a dados
de desempenho para aplicativos específicos. Um modelo é um plano gráfico que define uma
coleção de monitores de componentes desenvolvidos para monitorar um dispositivo ou
aplicativo. Um monitor de componentes é uma métrica, que mostra o status ou valor atual de
um serviço ou processo monitorado.
Por exemplo, um modelo para monitorar o 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.
®
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Active Directory

Aplicativo

Modelo

Modelo do SAM para monitorar

Monitores de componentes
(métrica)

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

Benefícios do uso de modelos:
»» Ampla cobertura: Monitores e métricas essenciais estão prontamente disponíveis para monitorar mais de 200 aplicativos empresariais, ou usar qualquer um dos mais de 800 modelos
criados por usuários do SAM e compartilhados na THWACK , a comunidade online da SolarWinds.
®

»» Simplicidade: Em vez de modificar monitores de vários aplicativos individuais, edite e personalize um único modelo e aplique-o a vários aplicativos.
»» Flexibilidade: Escolha monitores de componentes para cada modelo. Selecione e use apenas
os monitores necessários e economize em custos de licença.
»» Capacidade de personalização: Edite e modifique facilmente modelos, ou crie seu próprio
modelo para monitorar aplicativos personalizados, servidores, dispositivos ou praticamente
tudo o que possa enviar dados ao SAM.
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Aplicativos compatíveis pronto para uso
O SolarWinds SAM oferece mais de 200 modelos criados internamente. Assim, você não precisa
usar outras soluções. Esta abordagem oferece um ótimo desempenho, suporte complexo
e atualizações futuras.
Não queremos limitar você: é por isso que o SAM dá suporte a modelos personalizados e criados
pela comunidade, além de scripts Nagios .
®

Os aplicativos críticos para o negócio com suporte incluem Windows Server , Linux , Microsoft
Exchange ™, Microsoft IIS™, Office 365 , Apache , MySQL , IBM DB2 , Oracle WebLogic , entre
outros.
®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

»» Exibir lista de aplicativos com suporte
»» Veja modelos de monitoramento incorporado
Monitoramento profundo de aplicativos com modelos AppInsight incorporados
O SAM também oferece três supermodelos prontos para uso: AppInsight™ para Microsoft
Exchange, IIS e SQL Server . Eles solucionam problemas complexos com monitoramento
profundo de desempenho. Modelos do AppInsight têm um número fixo de monitores de
componentes: 50 para o Exchange, 30 para o IIS e 50 para o SQL Server.
®

»» Monitorando 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.
»» Monitorando 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 de
aplicativos.
»» Monitorando o 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.

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
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AppInsight para Exchange
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AppInsight para IIS

AppInsight para SQL Server

página 8

GUIA DE AVALIAÇÃO: Server & Application Monitor

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.
»» Saiba mais
Estenda o monitoramento a aplicativos personalizados
O SolarWinds SAM permite criar novos modelos, ou modificar modelos incorporados para
estender o monitoramento a praticamente qualquer aplicativo personalizado ou incorporado.
Você pode importar scripts existentes, como scripts Nagios, para o SAM. O processador de
scripts incorporado permite converter scripts do Nagios em um formato que pode ser usado
para alertar, agendar, executar trabalhos e relatar descobertas no SAM.
Você também pode aproveitar mais de 800 modelos de monitoramento personalizado do SAM,
além dos compartilhados na THWACK.
»» Veja modelos disponíveis na THWACK
»» Assista ao vídeo sobre a criação de modelos personalizados

MONITORANDO SERVIDORES
O SolarWinds SAM monitora a integridade e o desempenho de servidores com vários
fornecedores.
»» Monitore o tempo de resposta do servidor, a perda de pacotes e a latência da rede.
»» Rastreie CPU, memória e uso de disco e preveja quando a capacidade se esgotará.
»» Comece imediatamente a monitorar os volumes de armazenamento do servidor, o uso dos
discos e as métricas de capacidade.
»» Monitore a integridade do hardware do servidor e compartimento de blade e isole falhas em
componentes, como bateria, CPU, ventilador, temperatura, memória etc.
»» Remedeie problemas de servidor remotamente. Encerre processos replicados, inicie/
interrompa serviços, reinicialize servidores etc.
»» Gerencie e rastreie centralmente informações de ativos de hardware e software do servidor.
Saiba mais sobre o monitoramento de servidores
Monitoramento da integridade de hardware
Mais da metade (55%) das interrupções do sistema de TI se devem a falhas de hardware.
O SAM permite ver o status e o desempenho de componentes críticos do hardware de servidor,
como velocidade do ventilador, temperatura, fonte de alimentação, CPU, bateria e muito mais.
Identifique rapidamente problemas de hardware de servidor que afetam o desempenho de
servidores e aplicativos.
Monitore a métrica de integridade do hardware de servidores Dell PowerEdge , HP ProLiant ,
IBM eServer xSeries e VMware ESX /hipervisor ESXi.
®

®
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Previsão e planejamento de capacidade
O SolarWinds SAM oferece uma visão detalhada de recursos do servidor, como carga da CPU,
memória utilizada, capacidade do disco etc. Isso permite ver claramente o consumo de todos
os recursos do servidor. Faça previsões precisas ao rastrear a capacidade média e de pico ao
longo do tempo. Localize e corrija problemas de capacidade do servidor antes que eles afetem
a produtividade dos usuários finais e dos negócios.
Remedeie problemas de servidor remotamente
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O SolarWinds SAM oferece um conjunto de ferramentas incorporadas para resolver problemas
de servidor remotamente.
»» Real-Time Process Explorer: Monitore processos em tempo real e elimine processos replicados
remotamente.
»» Service Control Manager: Monitore serviços e inicie/reinicie/interrompa serviços remotamente.
»» Real-Time Event Viewer: Logs de eventos podem ser exibidos em tempo real e filtrados por
tipo de log, origem do evento e nível de gravidade.
»» Monitor de tarefas agendadas do Windows : Obtenha rápido acesso visual ao status de tarefas
agendadas configuradas em nós do Windows.
®

»» Reinicialize remotamente o servidor clicando um botão.

Inventário de ativos de TI
O SolarWinds SAM permite que você descubra e gerencie o inventário de hardware e software
do servidor em um local centralizado.
»» Descubra e armazene dados de ativos de TI automaticamente
O SAM coleta automaticamente detalhes de ativos de TI, incluindo informações do sistema,
processadores, memória, volumes, discos rígidos, portas USB, drivers, controladores de
armazenamento, interfaces de rede, firmware, software instalado e atualizações do sistema
operacional.
»» Rastreie ativos durante todo o ciclo de vida
Rastreie seus ativos de software, como versão, instalação ou data de compra, últimas
atualizações de software e outros. Rastreie detalhes de hardware, como data de compra, uso,
data de vencimento da garantia e localização. Entre outras funções, esses dados acionáveis
ajudam você a decidir se é necessário substituir hardware antigo ou com defeito.
»» Alerte e envie relatórios sobre ativos de TI com rapidez
Gere relatórios precisos sobre inventário de ativos com gráficos e tabelas. Os relatórios
incorporados mostram o uso atual de ativos com o número do modelo, as últimas datas de
atualização, os nomes dos administradores que instalaram as atualizações, o total de recursos
usados, os hardwares não utilizados etc.
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MONITORANDO AMBIENTES VIRTUALIZADOS
Juntamente com servidores físicos, o SolarWinds SAM permite monitorar a integridade e a
disponibilidade de hipervisores (host) e máquinas virtuais (convidado). É fácil identificar quando
o problema do aplicativo se deve ou não a um problema de desempenho na infraestrutura
virtualizada. O SAM dá suporte ao monitoramento do VMware vSphere e do Microsoft Hyper-V .
®

®

»» A métrica de monitoramento de hipervisor (servidor virtual/host) inclui carga da CPU, utilização
de memória, lista de máquinas virtuais e muito mais.
»» A métrica de monitoramento de máquina virtual (convidado) inclui estatísticas de
disponibilidade, consumo de CPU e memória, tráfego de rede, entre outros.

Em diversas ocasiões,
o SolarWinds Server
& Application Monitor
nos ajudou a solucionar
problemas de desempenho
em máquinas virtuais.
— James Spencer,
TI/sistemas
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Solução de problemas mais rápida com mapeamento de dependência de infraestrutura
de aplicativo
Diagnostique e solucione mais rápido problemas de aplicativos com o painel do AppStack™.
Descubra se a causa de lentidão no aplicativo é um problema de desempenho no próprio
aplicativo, ou na infraestrutura de servidor físico e virtual e no ambiente de armazenamento.
Benefícios do uso do painel do AppStack:
»» Identifique facilmente a causa raiz de problemas do aplicativo em infraestruturas do sistema,
virtuais e de armazenamento.
»» Identifique dependências e relacionamentos entre vários elementos da pilha de aplicativos.
»» Basta um clique para se aprofundar e identificar problemas de desempenho e capacidade
de recursos.
»» Obtenha uma visão unificada de aplicativos de vários fornecedores, servidores, hipervisores
e matrizes de armazenamento.
Por exemplo:
Se o aplicativo SharePoint estiver lento, você poderá ver facilmente outros componentes de TI
aos quais o SharePoint se conecta, incluindo o servidor físico, o servidor virtual, a máquina virtual
ou o volume de armazenamento. Você pode ver rapidamente a integridade da infraestrutura de
TI dependente e isolar a causa raiz.
®

A integração com o SolarWinds Virtualization Manager, Storage Resource Monitor, Database
Performance Analyzer e Web Performance Monitor estende a capacidade do painel do AppStack
para fornecer uma visão geral de camadas virtuais e infraestruturas de armazenamento externas
NAS e SAN para indicar problemas de desempenho enraizados.
Saiba mais | Veja o painel do AppStack
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ALERTAS E RELATÓRIOS PREDEFINIDOS
O SolarWinds SAM contém vários alertas e relatórios predefinidos que permitem começar
imediatamente. É fácil personalizar esses alertas e relatórios na interface da Web. Você pode
modificá-los de acordo com suas necessidades personalizadas, ou criar facilmente novos
alertas ou relatórios no console Web.
O SAM utiliza o mecanismo de emissão de alertas da Plataforma principal do Orion , que dá
suporte à criação de condições de alerta inteligente:
®

»» Defina as dependências de dispositivos para ajudar a garantir que você não receba alertas
e mensagens desnecessárias.
»» Configure alertas para eventos correlacionados (alertar se X e Y forem verdadeiros)
e condições sustentadas (alertar se Y for verdadeiro por mais de cinco minutos).
»» Calcule de forma dinâmica limites de linha de base e configure alertas com base em dados
de linha de base de rede.
»» Escalone os alertas automaticamente por meio de uma variedade de métodos de entrega
de alerta.

Automatize a geração de relatórios e a entrega de mais de cem relatórios prontos para uso
disponíveis no SolarWinds SAM. É fácil modificá-los ou criar novos relatórios com base em
requisitos personalizados.
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PAINÉIS INTUITIVOS E PERSONALIZÁVEIS
O SolarWinds SAM oferece um painel altamente intuitivo e fácil de usar, além de um console de
monitoramento. Torna-se mais fácil e rápido detectar problemas de desempenho com a ajuda
de exibições personalizadas, widgets facilmente modificáveis, quadros e gráficos.
»» Os painéis incorporados e as dez principais exibições permitem monitorar facilmente métricaschave e isolar problemas. Também é possível criar suas próprias exibições de monitoramento
personalizadas, exibições NOC, além de widgets e recursos individuais.
»» Descubra automaticamente servidores e aplicativos e adicione-os a mapas de rede. O SAM
permite que você conecte automaticamente os componentes do mapa para representar
visualmente sua rede. Você pode criar várias camadas de mapas e usá-las para drill down
a partir do nível superior (país, estado etc.) para locais granulares (site, prédio, andar etc.)
»» Classifique de forma dinâmica os aplicativos em grupos lógicos, como local, fornecedor e qualquer
propriedade personalizada.
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MONITORAMENTO UNIFICADO DE APLICATIVOS EM AMBIENTES DE
NUVEM PRIVADA, PÚBLICA E HÍBRIDA
O SolarWinds SAM oferece visibilidade ponta a ponta de aplicativos críticos para o negócio,
que são executados em ambientes de nuvem privados, públicos e híbridos. Use tecnologia sem
agente para monitorar aplicativos e servidores locais. O agente opcional (para Windows e Linux)
estende o escopo de monitoramento para a nuvem (AWS , Microsoft Azure , Rackspace etc.).
®

®

®

Monitoramento
da nuvem híbrida

SERVIDORES

APLICATIVOS
LOCAL

O SAM é mais adequado a ambientes híbridos, nos quais você pode mover aplicativos do local
para a nuvem. Compare o desempenho com dados da linha de base e use a análise histórica
para determinar necessidades de recursos.

ESCALABILIDADE EMPRESARIAL
O SAM foi criado com o intuito de apoiar as necessidades de monitoramento de redes de
pequeno, médio e grande portes. À medida que aumentam as exigências de sondagem, você
pode facilmente adicionar Mecanismos de sondagem adicionais para estender os recursos de
monitoramento.
Se você tiver uma rede distribuída em diferentes locais, poderá instalar várias instâncias do
SAM, e acumular o monitoramento de dados para uma única exibição com a ajuda do Enterprise
Operations Console.

HIGH AVAILABILITY
Como engenheiro de TI, você reconhece a necessidade de monitoramento proativo da sua
infraestrutura de TI, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas o que ocorre quando o sistema
de monitoramento falha? Ou seja, quem está monitorando o monitor? O SolarWinds Orion
Platform High Availability (HA) apresenta recursos novos e avançados para ajudar você
a proteger ainda mais a rede e seus dados. O failover quase instantâneo, automatizado, de várias
sub-redes, e mecanismos de recuperação visam garantir a disponibilidade 24 horas por dia,
7 dias por semana para o Orion Server. O HA também permite que instrumentos de sondagem
se espalhem por diferentes sub-redes. Ele também permite o failover para diferentes sites, locais
dedicados à recuperação de desastres, ou um serviço de nuvem da sua escolha.

INFORMAÇÕES DE MONITORAMENTO DETALHADAS COM A
PLATAFORMA SOLARWINDS ORION
O SAM é da plataforma SolarWinds Orion, que oferece um conjunto comum de serviços que
facilitam a integração entre produtos. Graças ao Orion, o SAM consegue facilmente acessar
outros softwares de gerenciamento de TI no SolarWinds, como Network Performance Monitor,
Virtualization Manager, Storage Resource Monitor, Web Performance Monitor, Database
Performance Analyzer, entre outros.
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A plataforma Orion permite adicionar funcionalidade conforme necessário, fornecendo
visibilidade ponta a ponta em redes, sistemas e aplicativos. Ela oferece uma experiência
unificada, emissão de alertas, criação de relatórios e métrica integrada para visibilidade
contextual, mapeamento de relações e solução de problemas.
Benefícios da plataforma Orion:
»» Modular e escalonável
»» Oferece ampla cobertura e recursos de monitoramento profundo
»» Dados de monitoramento consolidados e contexto em várias camadas de TI para oferecer
uma visão de monitoramento unificada
»» Gerenciamento e administração centralizados
NETWORK
PERFORMANCE
MONITOR

PAINEL UNIFICADO
BASEADO NA WEB

NETFLOW
TRAFFIC
ANALYZER

NETWORK
CONFIGURATION
MANAGER

VIRTUALIZATION
MANAGER

CONFIGURAÇÕES
CENTRALIZADAS E CONTROLE
DE ACESSO

DESCOBERTA E MAPEAMENTO DE RECURSOS

SERVER &
APPLICATION
MONITOR

EMISSÃO DE ALERTAS
E RELATÓRIOS

STORAGE
RESOURCE
MONITOR

MÉTRICAS E DADOS
CONSOLIDADOS

PLATAFORMA ORION

DEPOIMENTOS DOS CLIENTES
“Ficou muito mais fácil criar modelos de aplicativos e monitores personalizados com o SolarWinds
SAM. 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 solução de monitoramento em vez de ela nos controlar!”
– David Speer, engenheiro de sistemas, Skanska AB
"Esse produto é confiável, fácil de usar e traz muitos recursos ao nosso alcance!"
– John Shook, administrador de TI/sistemas, ACSI
“O SolarWinds Server & Application Monitor elimina os falsos positivos encontrados em outras
soluções de monitoramento.”
– Gerente de TI, pequena empresa de serviços de informática
Leia mais depoimentos de clientes na pesquisa da TechValidate
Leia mais avaliações de clientes sobre o TrustRadius
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COMO O SAM É LICENCIADO?
O SolarWinds Server & Application Monitor é licenciado por vários monitores de componentes.
Isso corresponde a qualquer medição da integridade e disponibilidade do aplicativo. Entre os
monitores de componentes estão contadores de desempenho, serviços, processos, URLs etc.
Para cada nível de licença, além dos monitores de componentes para aplicativos, será possível
monitorar servidores físicos, hipervisores e volumes de discos sem nenhum custo adicional.
Veja a lista completa de camadas de licenciamento e preços | Guia de licenciamento

OBSERVAÇÃO: As camadas de licenciamento foram configuradas para ajudar você a obter os
limites de preços e monitoramento mais vantajosos. Se quiser saber mais sobre licenciamento,
entre em contato conosco.
Envie um e-mail para sales@solarwinds.com.
Ligue para +1-866-530-8100.
Gere uma cotação online.

RECURSOS ADICIONAIS
»» Página do produto

»» Guia de licenciamento

»» Aplicativos com suporte

»» Estudos de caso

»» Ficha de dados

»» Vídeos de treinamento

»» Demonstração online

»» Infográfico de ROI
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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.

© 2018 SolarWinds Worldwide, LLC. Todos os direitos reservados.
As marcas comerciais SolarWinds, SolarWinds & Design, Orion e THWACK são de propriedade exclusiva da SolarWinds Worldwide, LLC
e das suas filiais, estão registradas no Instituto de Patentes e Marcas dos Estados Unidos e podem estar registradas ou aguardando
o registro em outros países. Todas as outras marcas comerciais, marcas de serviço e logotipos da SolarWinds e da SolarWinds Cloud
podem ser marcas protegidas por direito consuetudinário ou marcas registradas ou aguardando registro. Todas as outras marcas
comerciais mencionadas neste documento são usadas somente para fins de identificação e são marcas comerciais
(podendo ser marcas registradas) de suas respectivas empresas.
Este documento não pode ser reproduzido de qualquer forma nem modificado, descompilado, separado, publicado, distribuído, no todo
ou em partes, ou convertido em qualquer meio eletrônico ou em outros meios sem a autorização prévia por escrito da SolarWinds.
Todos os direitos, títulos e interesses em e sobre o software e a documentação são, e assim devem permanecer, de propriedade
exclusiva da SolarWinds e de seus respectivos licenciantes.
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,
PRECISÃO, INTEGRIDADE OU UTILIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS. A SOLARWINDS, SEUS FORNECEDORES E SEUS
LICENCIANTES NÃO SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER DANOS RESULTANTES DE ATO ILÍCITO EXTRACONTRATUAL,
DO CONTRATO OU DE QUALQUER OUTRA TEORIA JURÍDICA, MESMO QUE A SOLARWINDS TENHA SIDO AVISADA SOBRE A
POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.
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