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I. OPIS SYSTEMU
System Monitoringu sieci i serwerów NAGIOS jest adresowany do wszystkich firm, dla których każda
najmniejsza przerwa w działaniu aplikacji internetowych wiąże się ze stratami finansowymi.
System NAGIOS przeznaczony jest dla:
•

małych i średnich firm, korporacji,

•

instytucji państwowych, urzędów,

•

szpitali i banków.

System Monitoringu sieci i serwerów NAGIOS służy do monitorowania sieci, urządzeń sieciowych, aplikacji
oraz serwerów. Może monitorować hosty oraz usługi według określonych ustawień, dzięki czemu jest możliwe
dostosowanie go do swoich potrzeb. System NAGIOS wyróżnia się wydajnością oraz atrakcyjną prezentacją
wyników w formie wykresów lub raportów generowanych w zadanych przedziałach czasowych. Informuje o
problemach natychmiast po ich wystąpieniu. System działa w sposób ciągły 24/7, sprawdzając poprawność
działania usług. W razie wykrycia problemu System NAGIOS może wysłać maila lub opcjonalnie wiadomość
SMS-a do administratora serwerów z informacją o problemie.

Rys. Przykładowy schemat zastosowania Systemu monitoringu sieci i serwerów NAGIOS.
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II. PODSTAWOWE FUNKCJE SYSTEMU MONITORINGU NAGIOS
•

Monitorowanie usług sieciowych (SMTP, POP3, HTTP, NNTP, ICMP, SNMP, FTP, SSH).

•

Monitorowanie użycia zasobów systemowych (użycie procesora, dysku twardego, logi systemowe) w
większości sieciowych systemów operacyjnych, w tym Microsoft Windows.

•

Umożliwia proste projektowanie wtyczek, w razie potrzeby monitorowania własnych usług, przy użyciu
jednego z wielu języków programowania (Bash, C++, Perl, Ruby, Python, PHP, C#, etc.).

•

Powiadamianie w razie wykrycia problemów za pomocą e-mail, pager, SMS lub innych zdefiniowanych
metod powiadamiania.

•

Wsparcie dla SNMP pozwala na monitorowanie praktycznie każdego sprzętu podłączonego do sieci.

•

Monitorowanie czynników środowiska.

•

Możliwość zdefiniowania stopnia ostrzeżeń dla poszczególnych grup użytkowników.

•

Obsługa komend OCSP/OCHP (Obsessive Compulsive Service/Obsessive Compulsive Host Processor),
które umożliwiają przesłanie rezultatów sprawdzenia do zewnętrznych aplikacji.

•

Możliwość zarządzania i monitoringu z linii poleceń oraz poprzez interfejs www.

•

Autoryzacja użytkowników w zależności od poziomu dostępu do systemu.

•

Wsparcie dla rozproszonych systemów monitoringu.

III. KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z WDROŻENIA SYSTEMU NAGIOS
•

Usprawnienie procesów biznesowych firmy, dzięki wydajnemu i stabilnemu monitorowaniu sieci.

•

Ograniczenie do minimum czasu poświęconego przez pracowników IT na aktywne monitorowanie,
diagnozowanie i naprawianie rutynowych problemów, dzięki czemu mogą oni skopić się na innych
zadaniach kluczowych dla firmy.

•

Podniesienie poziomu usług świadczonych przez dział IT, dzięki zapobieganiu awariom i zakłóceniom w
wydajności systemów i lokalizacji wąskich gardeł.

•

Szybki zwrot kosztów inwestycji, dzięki niższym kosztom zakupu w porównaniu do rozwiązań o podobnej
funkcjonalności.

•

Szybkie wdrożenie i niskie koszty utrzymania.
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IV. ZAKRES USŁUG
Firma JNS oferuje:
•

konfiguracja serwera klienta pod System monitoringu NAGIOS;

•

ewentualny zakup serwera i jego wdrożenie u klienta;

•

instalacja, konfiguracja i testy System monitoringu NAGIOS;

•

szkolenie z zakresu obsługi System monitoringu NAGIOS.

V. PRZYKŁADOWE ZRZUTY EKRANU Z SYSTEMU NAGIOS
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