
CO M P U T E RWO R L D.C Z  15

Software pro monitorování IT infrastruktury

Progress WhatsUp Gold 2022.1

Kategorie: 
Nástroje pro správu
Progress Software, www.progress.com

Přihlašovatel: 
Flowmon Networks, www.flowmon.com
lokální zastoupení firmy Progress

Použití produktu: WhatsUp Gold slouží k monitoringu IT infrastruktury – v jednom in-
teraktivním a intuitivním mapovém rozhraní zobrazí všechny připojené součásti, jako 
jsou servery, routery, úložiště, bezdrátová, virtuální a cloudová zařízení a další. Admi-
nistrátoři mohou sledovat, měřit a řešit problémy s infrastrukturou a také sledovat 
 výkon aplikací a síťový provoz s ohledem na využití šířky pásma. Produkt také umožňu-
 je automatizovat zálohování a obnovení konfigurace, čímž minimalizuje množství 
 výpadků, vše v souladu s předpisy. Sofistikované funkce výstrah a reportování usnad-
ňují diagnostiku závad a rychlé řešení problémů.

Popis produktu: WhatsUp Gold poskytuje úplný přehled o všem, co je připojené k IT 
 infrastruktuře. Interaktivní mapa umožňuje zobrazit zařízení, servery, virtuální počítače 
a další prvky v souvislostech, takže lze přesně diagnostikovat problémy. Nabízí oka-
mžitý přehled o tom, co se děje v cloudu nebo v lokálním prostředí, a z monitorování 
zohledňující topologii a vzájemné vazby sítě poskytuje chytrá upozornění prostřednic-
tvím SMS, e -mailu, webu, Teams nebo Slacku. Automaticky analyzuje protokoly, obno-
vuje konfigurace, monitoruje bezdrátové a cloudové sítě, rozesílá reporty a aktualizace.

Zajímavé vlastnosti produktu:
■ Instalace během několika minut
■ Rozsáhlé funkce out -of -the -box
■ Monitorování prostřednictvím všech standardních průmyslových protokolů
■ Intuitivní vizuální mapovací rozhraní
■ Drag & drop dashboard a reportování
■ Programovatelnost a automatizace
■ Monitorování a analýza síťového provozu i virtuální infrastruktury
■ Monitorování výkonu aplikací
■ Log management a archivace protokolů
■ Výkonné rozhraní REST API

Záruka: v rámci předplatného

Cena (bez DPH): od 2 000 €
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Doručování aplikací a load balancing

Progress Kemp 
LoadMaster 7.2.57

Kategorie: 
Komunikační produkty
Progress Software, www.progress.com

Přihlašovatel: 
Flowmon Networks, www.flowmon.com
lokální zastoupení firmy Progress

Použití produktu: LoadMaster je výkonný load balancer a ADC kontrolér (application 
delivery controller), který zajišťuje dostupnost, škálovatelnost a zabezpečení kritických 
podnikových aplikací a webových stránek zákazníků, jimž umožňuje nasadit jejich soft-
ware na více serverů. Inteligentně mezi nimi vyrovnává provoz a zjišťuje, kdy je server 
nedostupný nebo nedostatečně výkonný. Díky škálovatelnosti lze servery přidávat 
a odebírat bez jakéhokoli dopadu na koncové uživatele. Zvyšuje také zabezpečení apli-
kací díky WAF (Web Application Firewall) a pomocí předběžného ověřování, které zajiš-
ťuje, že k aplikacím mají přístup pouze oprávnění uživatelé.

Popis produktu: LoadMaster je k dispozici buď jako dedikovaný hardware, nebo jako 
virtuální zařízení. Hardwarové verze mají propustnost až 90 Gb/s, v závislosti na mo-
delu je k dispozici síťová podpora pro SPF+, 10GbE ČI 100GbE. Většina modelů je vyba-
vená dvěma zdroji napájení a úložištěm RAID. Virtuální varianta je dostupná pro 
všechny hlavní hypervizory i veřejné cloudové platformy, její výkon je od 500 Mb/s, 
 dostupný je i model s neomezeným výkonem. Všechny typy LoadMaster (hardwarové 
i virtuální) lze nasadit jako párové řešení s vysokou dostupností i jako klastry s více 
 zařízeními pro dosažení vysokého výkonu.

Zajímavé vlastnosti produktu:
■ Load balancing na vrstvě 4 a 7
■ Odlehčení SSL
■ Komprese obsahu
■ Inteligentní kontrola stavu serveru
■ Perzistence relací
■ Více metod plánování (Round Robin, spojení, stanovení váhy serveru)
■ Globální vyrovnávání zátěže serverů (DNS)
■ Podpora WAF (Web Application Firewallu)
■ Předběžné ověřování
■ Šablony aplikací

Cena (bez DPH): od 2 000 €
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