Network Orchestrator

Exinda Network Orchestrator je účelově navržen
pro administrátory a správce sítě, kteří chtějí
spravovat provoz a chování uživatelů a zařízení
na síti jediným řešením.
Zajištění spolehlivého
výkonu aplikací
Po nasazení Exinda aplikace běží tak,
jak by měly a stížnosti uživatelů
padají o 75 % a více. Síla k akceleraci,
shapingu a cache provozu aplikace
v jediném řešení správcům sítí
garantuje, že ty nejdůležitější
aplikace poběží nepřetržitě.

Řízení šířky pásma
a identifikace problémů

Monitorování a systematizace
aktivity na síti

Po nasazení Exinda do vaší sítě
bude monitorování a řízení
rekreačního provozu, typu
streamování videí nebo P2P sdílení
souborů, snadné. Správci sítí
můžou identifikovat problémové
uživatele, webové stránky
a aplikace a zavést automatizované
zásady pro omezení nebo úplné
zabránění v alokaci šířky pásma.

Sítě, ve kterých běží Exinda,
poskytují široký přehled o uživatelích,
zařízeních, aplikacích a činnostech.
S účelnými zprávami, s výkonnými
nástroji analýzy a s prediktivními
doporučeními můžou IT týmy
diagnostikovat a vyřešit problémy
až 3x rychleji.

Network Orchestrator
Exinda Network Orchestrator byl navržen k řešení nové řady problémů, jimž správci sítí čelí. Network Orchestrator posiluje
vaše IT k zajištění diagnostiky, spolehlivého výkonu aplikací závislých na síti, snížení dopadu nestrategického internetového
provozu a rychlého vyřešení problémů sítě.

Application Performance – Exinda
application.exinda.com
Application Trafﬁc

Business Applications (GB)

Recreational Applications (GB)

Ofﬁce 365

YouTube

Salesforce

BitTorrent

Microsoft Lync

Facebook

Dropbox

Pandora

Skype

Spotify

SnapMirror

Hulu

Application Groups (Type)

Zařízení šest v jednom.
Exinda Network Orchestrator byl navržen od základu tak, aby pomáhal
správcům sítí naplňovat zvyšující se očekávání na výkon sítě a aplikací.
Na rozdíl od klasických WAN řešení zajišťujících výkon aplikací v datových
silech, Exinda volí integrovaný přístup nabízející diagnostiku, shaping
a akceleraci v jediném, jednoduše použitelném balení.

Real Time Monitoring

Shaping podle zásad

Monitorujte zdraví vaší sítě v reálném čase. Buďte
informovaní o výkonu vašich strategických aplikací
a objemu šířky pásma, již konzumuje každý uživatel,
aplikace, lokace a zařízení kdekoli v síti.

Nastavte uživatelům, aplikacím a webovým stránkám
při využívání šířky pásma priority. Integrace s Active
Directory dovoluje vykonávat řízení šířky pásma podle
umístění sítě, uživatelů a skupin.

Interaktivní analytika

Akcelerace aplikací

Analyzujte a dohlížejte na provoz aplikací v sedmé,
aplikační vrstvě a problémy odstraňujte v momentě, kdy
vyvstanou. Tvořte modely a pracujte s daty pro dosažení
lepšího porozumění zdraví vaší sítě. Intuitivní rozhraní
pomáhá uživatelům vizualizovat činnosti všech uživatelů,
aplikací, zařízení a lokací v síti.

Zajistěte, aby vaše klíčové aplikace poskytovaly svým
uživatelům očekávanou zkušenost pokaždé, ať už jsou
on-premise nebo v cloudu. Schopnosti akcelerace
a cachingu garantují, že firemní aplikace budou
výkonné na maximum.

Účelové zprávy

Prediktivní doporučení

Využijte kompletní knihovny zpráv, navržených
k adresování nejzásadnějších problémů, jakýmž
může správce sítě čelit. Listujte v katalogu zpráv
pro WAN plánování, výkon aplikací, správu sítě,
kritické IT projekty.

Identifikujte problémy s potencionálním dopadem na váš
business ještě dříve, než se objeví, pomocí patentované
technologie Recommendation Engine. Exinda zkoumá
vzorce a trendy v síti a automaticky navrhuje opravy
problémů a vylepšuje výkon sítě.
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