
Vertiv™ Environet™ Alert 
Veri Merkezi Donanımı için İzleme Yazılımı

Vertiv™ Environet™ Alert, kritik 
altyapınızın kesintisiz güç ve 
soğutmasını sağlamaya yardımcı  
olan kullanımı kolay bir izleme yazılımı 
çözümü sağlar. İşletmeniz için uygun 
bir fiyata izleme, uyarı ve trend 
oluşturma fırsatını yakalayın. 

Avantajlar

	y Temel varlıklara ilişkin 
operasyonel farkındalığınızı  
ve görünürlüğünüzü artırın

	y Diğer iş sistemleriyle modern 
entegrasyon yoluyla cihazlarınızı 
izleyin 

	y Proaktif tehdit çözümü ile 
sunucuların çalışma süresini 
iyileştirin

	y Daha kolay kurulum, yönetim ve 
izleme ile zaman kazanın

	y Tüm konumlardaki işlemleri 
planlamak ve optimize etmek için 
trendleri belirleyin

	y Veri merkezleri ve sunucu odaları 
arasında tutarlı süreçler ve 
sistemler sağlayın

	y SNMP ve Modbus TCI / IP 
aracılığıyla Environet Alert ile 
doğrudan kritik ekipmanla iletişim 
kurun. Diğer protokoller (Örneğin 
BACnet) bir ağ geçidi ile 
desteklenir

	y Global dil desteği, yazılımıın 
bölgeler arasında 
kullanılabilmesini artırır

	y Kat planı navigasyonu ile, her bir 
kullanıcı her tesiste kendisi için en 
çok önemli olana gidebilir.

	y Kritik altyapınızı izlemek için 
Environet Alert’i kullanın.  
Hemen başlayın. 

Genel Bakış
Yazılım ve hizmetlerin izlenmesi; işlemlerin kesintisiz, performansın en uygun düzeyde 
ve ağların ölçeklendirilebilir olmasını sağlayarak şirketlerin işletmelerini yönetmeleri ve 
büyütmelerini sağlar. Bununla birlikte, kurumsal ölçekli araçlar, küçük siteler veya uzak 
ofisler işleten küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ'ler) veya endüstri şirketleri 
için genellikle ulaşılamaz. Sonuç olarak, bu şirketler genellikle daha sınırlı ticari 
işlevsellikle yetindiler ve bu durum risk ve maliyetlerini artırdı. 

Vertiv Environet Alert ile endüstri şirketleri, ekonomik ve kullanımı kolay kritik tesis 
izleme yazılımı edinebilir. Bu çözüm; sağlık hizmetleri, finansal hizmetler, kamu ve daha 
fazlası gibi sektörlerdeki şirketler için üstün izleme, uyarı, trend oluşturma ve veri 
organizasyonu yetenekleri sağlayarak işinizi korumanıza ve büyütmenize yardımcı olur.

Environet Alert, KOBİ ve kurumsal hedeflere ulaşmak için tasarlanmıştır. Bu hedeflerden 
bazıları şunlardır:

	y Tesis izlemeyi iyileştirin 
Gerçek zamanlı izleme ve uyarılar, 
güç ve soğutma cihazları gibi kritik 
altyapıyı performans sorunlarından, 
artan maliyetlerden ve aksama 
sürelerinden korur. 

	y Görünürlüğü ve kontrolü artırın 
İşletme kontrolünüzü ve BT ekibinizin 
verimliliğini artırmak için Environet 
Alert’i tek bir cam levha olarak 
kullanın. Kritik veri noktaları ikaz veya 
alarm durumuna geçtiğinde uygun 
personele derhal bildirim verilir.

	y Verileri özelleştirin 
Tüm konumlarda veri sınıfları veya 
kesintisiz güç sistemleri (KGK'ler) gibi 
ihtiyacınız olan verilere odaklanmak 
için modern kullanıcı arayüzümüzle 
kendi görünümlerinizi ayarlayın. 

	y Tehditleri proaktif bir  
şekilde yönetin 
Tehditleri operasyonlarınıza  
zarar vermeden önce belirleyip 
gidererek çalışma sürenizi artırın,  
iş operasyonlarını sürdürün ve 
müşterilerinizi koruyun. 

	y Yüksek kullanılabilirlik için hazır 
olmasını sağlayın  
Yüksek kullanılabilirlik için hazır 
olmasıyla kesintisiz çalışma sağlayın 
ve hizmet düzeyi sözleşmelerinizi 
(SLA'larınızı) koruyun. 

	y Tüm operasyonları bağlayın 
Ağ operasyonlarınızın daha eksiksiz 
bir resmi için uzak DCIM ve bina 
yönetim sistemlerine (BMS) 
bağlanmak üzere API'ımızı kullanın. 

	y Cihaz yönetimini kolaylaştırın 
Daha kolay yönetim için Environet 
Alert verilerini diğer ağ yönetimi 
araçlarıyla entegre edin. 

	y Entegre hizmetlerden yararlanın 
Cihazları yapılandırmak 
istemiyorsanız, isteğe bağlı başlangıç 
paketimizi kullanın veya anahtar 
teslim hizmetler satın alın.

	y İş esnekliğinizi artırın  
İşleri istediğiniz şekilde yürütmek  
için, Vertiv marka olsun veya  
olmasın SNMP veya Modbus TCP / IP  
cihazlarını ek bir ücret ödemeden 
yönetin ve bütçenizi koruyun.



Vertiv™ Environet™ Alert 

	y Cihazları ve konumları ölçekleyin  
Environet™ Alert, büyüyen işinizi 
destekleyen binlerce cihaza 
ölçeklenebilir. 

	y Uygun fiyatlı bir çözüm elde edin 
Environet Alert, KOBİ'lerin ve 
işletmelerin varlıklarını bağımsız 
konumlara, uç nokta tesislerine  
veya uzak ofislere yerleştirmesini 
kolaylaştıran, bütçeye uygun bir 
çözümdür. 

	y Hızlı ve kolay  
konfigürasyondan faydalanın —  
Kolay takip adımları ile Environet 
Alert’i kendiniz kurun. Kendi cihaz 
hamlelerinizi ve eklemelerinizi 
gerçekleştirin, desteğe olan  
ihtiyacı ortadan kaldırın ve cihaz 
yönetimini kolaylaştırın.

Teknik Özellikler

Gereksinim Minimum Önerilen

İşletim Sistemi

Windows 10 (64-bit)

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Windows Server 2019

CPU (Intel veya AMD) 4 CPU 2,0 GHz veya Daha Yüksek (Intel veya AMD) ≥6 CPU ≥2,2 GHz veya Daha Yüksek

RAM 8 GB ≥16GB

Disk Alanı 100 GB ≥300 GB

Disk I/O 15 MBps okuma / yazma hızı ≥200 MBps okuma / yazma hızı

Ağ 10/100 MBps ≥1GBps
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