VISÃO GERAL DO PRODUTO

SO L ARWI N DS RM M
P RI NCI P A I S VA NTA GENS

Gerencie, proteja e melhore toda a TI. Trabalhe
com a maior plataforma de gerenciamento de
serviços de TI do mundo para ter uma segurança
fora de série e informações baseadas em dados.
Os profissionais de TI estão enfrentando mais ameaças às redes e mais pressão
empresarial do que nunca. Hoje, você não é só o responsável por gerenciar
a rede, mas também precisa controlar as faltas de eficiência de TI, prevenir
violações de dados e outras ameaças mais abrangentes à infraestrutura, conduzir
auditorias de conformidade com frequência e responder às demandas da linha
de negócios.
SolarWinds® RMM (Remote Monitoring & Management), oferece autonomia para
que você gerencie, monitore e proteja sua rede usando um console unificado na
Web. SolarWinds RMM oferece um pacote completo que contém os melhores
serviços de segurança, fornecidos como parte de uma plataforma integrada e
unificada.
O SolarWinds RMM também é a primeira solução com aprendizado de máquina
em tempo real que aproveita a inteligência coletiva de milhares de redes e
milhões de pontos de extremidade para alertar você dos problemas antes que
eles aconteçam, oferecendo informações práticas.
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Integre os processos
Dê autonomia para os usuários
Trabalhe com mais inteligência
Dimensione com agilidade

VISÃO GERAL DOS RECURSOS

U ma pla ta f o rm a d e T I a b r a n g e n t e f e i t a p a r a s er m a is s egu ra e in t eligen t e:
• Antivírus gerenciado – aproveite a solução de antivírus que
emprega uma proteção quase perfeita contra malware.
• Gerenciamento de patches – mantenha todos os softwares
atualizados de uma forma extremamente automatizada para
ter uma manutenção de TI integrada.

• Acesso remoto – resolva os tíquetes com rapidez ao reparar
qualquer estação de trabalho ou servidor, sem sair da sua
mesa.
• Relatórios – gere os relatórios necessários para você tomar
decisões melhores e demonstrar o valor do seu trabalho.

• Proteção Web – evite que os usuários acessem sites
prejudiciais que possam danificar a rede e os dispositivos.
• Monitoramento remoto – monitore facilmente estações de
trabalho, servidores e dispositivos móveis a partir de um painel
de controle unificado.

• Service Desk – ofereça um atendimento excepcional com
o máximo de eficiência gerenciando todas as suas tarefas de
TI num sistema centralizado e automatizado.
• Arquitetura em tempo real – aproveite uma plataforma de
monitoramento de primeira classe, ultrarresponsiva e

• LOGICcards – aproveite informações baseadas em dados para
identificar e prevenir os problemas antes que eles aconteçam.
• Active Discovery – identifique novos dispositivos assim que
eles chegarem à rede e gerencie-os com um único clique.
• Automatização e scripts – Crie scripts para automatizar
tarefas rotineiras usando uma simples interface de arrastar e
soltar sem ter que aprender linguagens de programação ou
escrever uma única linha de código.

praticamente em tempo real para oferecer um atendimento
mais rápido e proativo.
• Suporte a várias plataformas – ofereça os melhores níveis
de serviço para suas comunidades de usuários do Windows,
Mac e Linux.
• Risk Intelligence – identifique dados sigilosos difíceis
de achar e calcule o risco da violação de dados, em dólares.
• Segurança de e-mail – aproveite a segurança de e-mail, a

• Backup & Recovery – faça backup dos arquivos com mais
rapidez e em caso de desastre, restaure sistemas inteiros
em questão de minutos.

continuidade e o arquivamento de primeira classe no próprio
SolarWinds RMM.
• Modelo SaaS/100% na nuvem – implante serviços de TI plug-

• Gerenciamento de dispositivo móvel – monitore, mantenha
e rastreie os dispositivos móveis da empresa

and-play de forma extremamente flexível, com economia de
custos.

e dos funcionários.

SEGURANÇA EM CAMADAS

INTELIGÊNCIA COLETIVA

A SolarWinds MSP capacita os prestadores de serviços de TI com tecnologias para aumentar seu sucesso.
Soluções que integram segurança em camadas, inteligência coletiva e automação inteligente, tanto
localmente quanto na nuvem, contando com diversos insights que ajudam os prestadores de TI a realizarem
seu trabalho de forma mais fácil e rápida. A SolarWinds MSP ajuda nossos clientes a se concentrarem no que
mais interessa: cumprir seus SLAs e prestar serviços de maneira eficaz e eficiente.
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