
Vertiv™ Environet™ Alert 
Oprogramowanie monitorujące dla urządzeń w centrum danych

Vertiv™ Environet™ Alert to łatwe w 
użyciu rozwiązanie do monitorowania, 
które pomaga zapewnić ciągłość 
zasilania i chłodzenia infrastruktury 
krytycznej. Zyskaj monitorowanie, 
alerty i trendy w przystępnej cenie. 

Korzyści

	y Zyskaj większą wiedzę na temat 
operacji oraz wgląd w kluczowe 
aktywa

	y Monitoruj urządzenia dzięki 
sprawnej integracji z innymi 
systemami biznesowymi 

	y Optymalizuj dostępność 
serwerów dzięki proaktywnemu 
rozwiązywaniu problemów

	y Oszczędzaj czas za sprawą 
łatwiejszej konfiguracji, 
zarządzania i monitorowania

	y Śledź trendy dla planowania  
i optymalizacji działań we 
wszystkich lokalizacjach

	y Zapewnij spójne procesy  
i systemy w centrach  
danych i serwerowniach

	y Komunikacja z krytycznymi 
urządzeniami za pomocą 
protokołów SNMP i Modbus 
TCI/IP bezpośrednio do 
systemu Environet Alert.  
Inne protokoły (na przykład 
BACnet) są obsługiwane za 
pomocą bramy

	y Globalna obsługa języków 
zwiększa możliwość 
korzystania z oprogramowania 
w różnych regionach

	y Dzięki nawigacji po planie 
piętra, każdy użytkownik może 
przejść do tego, co jest dla 
niego najważniejsze w każdym 
obiekcie.

Wykorzystaj Environet Alert  
do monitorowania kluczowej 
infrastruktury. Zacznij już dziś. 

Informacje podstawowe
Oprogramowanie i usługi monitorowania zapewniają nieprzerwaną pracę, optymalną wydajność  
i skalowalność sieci, umożliwiając firmom prowadzenie i rozwijanie działalności. Jednak narzędzia 
dla dużych przedsiębiorstw znajdują się często poza zasięgiem małych i średnich firm (MŚP) lub 
zakładów produkcyjnych obsługujących niewielkie obiekty brzegowe lub oddziały biur. Dlatego 
firmy te zazwyczaj wybierają rozwiązania o ograniczonych funkcjach biznesowych i narażają się 
na wyższe ryzyko i związane z nim koszty. 

Dzięki Vertiv Environet Alert zakłady produkcyjne mogą korzystać z przystępnego 
cenowo i prostego w użyciu oprogramowania do monitorowania krytycznych  
obiektów. Rozwiązanie to zapewnia szerokie możliwości monitorowania, powiadamiania  
o alertach, śledzenia trendów i organizacji informacji dla przedsiębiorstw działających  
w branży służby zdrowia, usług finansowych, administracji państwowej i innych.  
Pomaga chronić i rozwijać działalność.

Environet Alert został zaprojektowany pod kątem potrzeb firm MŚP i przedsiębiorstw:

	y Poprawa monitorowania obiektów 
Monitorowanie i alerty w czasie 
rzeczywistym chronią krytyczne 
zasoby infrastruktury, takie jak 
urządzenia zasilające i chłodzące, 
przed problemami z wydajnością, 
wyższymi kosztami i przestojami. 

	y Zwiększ widoczność i kontrolę 
Użyj Environet Alert jako pojedynczego 
punkt dostępu do Twoich operacji i 
zwiększ kontrolę nad działalnością  
oraz efektywność zespołu IT. Otrzymuj 
natychmiastowe powiadomienia w 
sytuacji wyzwolenia ostrzeżeń lub 
alarmów o przekroczeniu 
skonfigurowanych limitów.

	y Organizuj dane 
Skonfiguruj własne widoki dzięki 
nowoczesnemu interfejsowi użytkownika 
i koncentruj się na istotnych danych, 
takich jak klasy danych lub dane o 
wszystkich zasilaczach UPS (UPS)  
we wszystkich lokalizacjach. 

	y Proaktywnie zarządzaj zagrożeniami 
Identyfikuj i eliminuj zagrożenia, zanim 
zaszkodzą one Twojej działalności. 
Optymalizuj dostępność, zapewnij 
ciągłość działalności i chroń swoich 
klientów. 

	y Zapewnij wysoki poziom 
dostępności Zagwarantuj ciągłość 
operacji i realizację umów SLA  
dzięki wysokiej dostępności. 

	y Połącz wszystkie operacje 
Skorzystaj z interfejsu API, aby 
połączyć się ze zdalnymi systemami 
DCIM i zarządzania budynkami (BMS) i 
zyskaj pełny obraz operacji sieciowych. 

	y Usprawnij zarządzanie urządzeniami 
Integruj dane alarmowe z innymi 
narzędziami do zarządzania sieciami  
i upraszczaj zarządzanie. 

	y Wykorzystaj usługi zintegrowane 
Skorzystaj z naszego opcjonalnego 
pakietu startowego lub kup usługi  
pod klucz, jeśli nie chcesz 
konfigurować urządzeń.

	y Zwiększ elastyczność swojej firmy  
Zarządzaj urządzeniami SNMP lub 
Modbus TCP/IP Vertiv i innych 
producentów bez dodatkowych 
kosztów. Prowadź działalność zgodnie 
ze swoimi planami i chroń budżet. 



Vertiv™ Environet™ Alert 

	y Rozbuduj system o dodatkowe 
urządzenia i lokalizacje  
Environet™ Alert można rozbudowywać 
do obsługi tysięcy urządzeń i wspierać 
rozwój Twojej firmy. 

	y Zyskaj ekonomiczne rozwiązanie 
Environet Alert to przystępne cenowo 
rozwiązanie, łatwe do wdrożenia w 
pojedynczych lokalizacjach, obiektach 
brzegowych lub biurach oddziałowych. 

	y Skorzystaj z szybkiej i łatwej 
konfiguracji — Skonfiguruj Environet 
Alert w kilku prostych krokach. 
Zarządzaj samodzielnie migracjami 
oraz rozbudową urządzeń i wyeliminuj 
konieczność korzystania z 
zewnętrznego wsparcia i integracji.

Dane techniczne

Wymagania Minimalne Zalecane

System operacyjny

Windows 10 (64-bitowy)

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Windows Server 2019

Procesor (Intel lub AMD) 4 procesory 2,0 GHz lub szybsze (Intel lub AMD) ≥ 6 CPU ≥ 2,2 GHz lub szybsze

Pamięć RAM 8 GB ≥16 GB

Przestrzeń dyskowa 100 GB ≥300 GB

We/Wy dysku Prędkość odczytu/zapisu 15 Mb/s Prędkość odczytu/zapisu ≥200 Mb/s

Sieć 10/100 Mb/s ≥1 Gb/s
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