
Server & Application Monitor
monitoramento de aplicativos e servidores sem agentes

O SolarWinds Server & Application 
Monitor oferece informações 
predi t ivas  para  ident i f icar 
problemas de desempenho de 
aplicativos. Este produto contém 
um conjunto repleto de recursos 
que oferecem monitoramento 
de aplicativos e servidores sem 
agentes, alertas, criação de 
relatórios, inventário de ativos 
e gerenciamento de servidores. 
Este software de monitoramento 
de servidores, de preço acessível e fácil de usar, é compatível com vários 
produtos de fornecedores de hardware, incluindo Dell™, HP® e IBM®, junto 
com o hardware subjacente para hosts VMware®. 

É preciso apenas alguns minutos para criar monitores para aplicativos 
personalizados e implantar novos monitores de aplicativos com o suporte 
incorporado do Server & Application Monitor a mais de 150 aplicativos. Os 
recursos de gerenciamento e correção de servidores permitem que você inicie 
e interrompa serviços nativamente, reinicialize servidores e cancele processos 
invasores!

Implante em algumas horas, 

veja os resultados em minutos.

Visão geral do Server & Application Monitor
• Monitore todos os componentes de aplicativos – servidores, camada e aplicativos virtuais para 

incluir o Active Directory®, SQL Server® e Exchange

• Personalize facilmente alertas, relatórios e painéis para as necessidades de toda a empresa

• Use linhas de base para comparar desempenho e alertas quando os aplicativos começam a 
apresentar problemas

• Ótimo custo-benefício – monitoramento, criação de relatórios, alertas e inventário de ativos, tudo 
em um só produto

• Ferramenta fácil para colaboração entre equipes em servidores, Web, bancos de dados e 
aplicativos
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Gerenciamento de desempenho e disponibilidade de 
aplicativos
Monitoramento abrangente de aplicativos
O software de monitoramento de aplicativos e servidores da SolarWinds oferece monitores de aplicativos 

prontos para uso a mais de 150 aplicativos, assim você pode monitorar de perto praticamente todos os 

elementos dos seus aplicativos empresariais críticos. 

Monitoramento do Exchange Server – AppInsight for Exchange
O AppInsight for Exchange proporciona aos administradores do Exchange uma visibilidade mais detalhada 

dos vários componentes do Exchange Server e garante soluções melhores e mais rápidas de problemas de 

desempenho. Monitore componentes essenciais, incluindo capacidade para bancos de dados de caixa de 

correio, cota de caixa de correio, alocação de armazenamento no Exchange e muito mais. 

Monitoramento do Deep SQL Server – AppInsight for SQL
O AppInsight é um recurso novo, com SQL sendo o primeiro domínio a ser lançado. O AppInsight for SQL 

oferece informações detalhadas sobre o desempenho de SQL para incluir detalhes sobre as consultas mais 

dispendiosas, fragmentação de índice, tamanho de registro de bancos de dados e transações e muito mais.

Escalabilidade de nível empresarial
O software de monitoramento de aplicativos e servidores da SolarWinds foi concebido para oferecer 

escalabilidade proporcional a organizações de todos os portes e apresenta escalabilidade comprovada para 

até 8.000 servidores. Isso ajuda as organizações no esforço de reduzir os custos de hardware, software e 

mão-de-obra com um ambiente de monitoramento consolidado. 

Monitoramento extensível de aplicativos personalizados e scripts
Monitore facilmente os aplicativos personalizados, incluindo monitores de componentes para serviços, 

processos, portas, scripts, contadores de desempenho WMI e scripts de ferramentas de monitoramento de 

terceiros de código aberto.

Modelos de monitoramento especializados
O Server & Application Monitor engloba conhecimento especializado e oferece orientação sobre o que 

monitorar, por que monitorar e limites ideais.

Monitores da experiência do usuário
O Server & Application Monitor permite que você simule o desempenho da experiência de seus usuários 

finais usando monitoramento pronto para uso para consultas SQL, DNS e FTP.

Grupos de serviços dinâmicos
Agrupe aplicativos, serviços e outros elementos em visualizações de serviços empresariais para monitorar 

aplicativos distribuídos ou compostos.

Alertas proativos e correlacionados
Concentre-se nos problemas reais com alertas inteligentes baseados em dependências pai e filho. Configure 

rapidamente alertas para eventos correlacionados, condições sustentadas e combinações complexas de 

estados de dispositivos.

Console central de eventos
Simplifique a tarefa de solução de problemas obtendo alertas, syslog, eventos, intercepções e outras 

mensagens em um só lugar.

Serviços da Web
O Server & Application Monitor oferece uma cobertura abrangente para monitorar aplicativos, incluindo 

aplicativos compostos. Monitore SaaS e aplicativos internos compilados com o uso de JSON e ajude os 

clientes a gerenciar seus aplicativos.

Relatórios de desempenho e capacidade
O Server & Application Monitor facilita as tarefas de criar, personalizar e compartilhar relatórios mostrando 

o desempenho de aplicativos e disponibilidade de servidores. O Server & Application Monitor oferece mais 



de 100 relatórios baseados na Web, prontos para você usar imediatamente!

Baseline Threshold Calculator
Com os limites de linha de base aprimorados, atribua valores de linha de base a cada métrica em seu 

aplicativo. Os alertas e limites de estado crítico podem ser configurados de forma mais significativa para 

que você não receba alertas desnecessários. Obtenha informações acionáveis na hora certa com alertas 

avançados, orientação especializada e interface Web fácil de usar.

Windows® Scheduled Tasks
Obtenha acesso rápido à condição e status das tarefas agendadas configuradas no seu host do Windows 

usando o recurso Windows® Scheduled Tasks (Tarefas Agendadas do Windows) incorporado ao Server 

& Application Monitor.

Sincronização de conteúdo da comunidade
Procure, baixe e compartilhe modelos de monitores de aplicativos e scripts diretamente do produto. 

Fazendo isso, fica fácil tirar proveito do conhecimento especializado oferecido pela thwack®, a comunidade 

de profissionais de TI da SolarWinds.

Gerenciamento da integridade de servidores e sistemas
Gerenciamento e monitoramento de servidores para vários fornecedores de hardware
Monitore a integridade de hardware de vários fornecedores, além de integridade e desempenho de 

aplicativos e infraestrutura virtual. O SolarWinds Server & Application Monitor monitora os principais 

indicadores de integridade da HP®, Dell®, IBM System x®, chassis de servidor blade e servidores host 

VMware ESX®/ESXi™ com os protocolos SNMP, WMI, CIM e VMware API. 

Correção de problemas de desempenho no servidor
Resolva rapidamente os problemas de desempenho em contexto com ações incorporadas para iniciar e 

interromper serviços, cancelar processos e reinicializar servidores. 

Painel de inventário de ativos de TI
Agora, os administradores podem manter uma exibição do inventário atual de ativos de hardware e 

software para incluir o status de garantia do servidor, software de driver, inventário de unidades de disco 

e propriedades personalizadas, como número de pedido de compra e preço de compra.

Real-Time Process Explorer
Com o recurso Real-Time Process Explorer, você não precisa mais fazer login física ou remotamente em 

um computador e executar o Gerenciador de Tarefas para obter as estatísticas vitais desse computador.

Real-time Event Log Viewer
Este recurso permite que os administradores visualizem e filtrem os eventos do Windows registrados 

pelos aplicativos, eventos de segurança, falhas do sistema e eventos de DNS. Os clientes podem filtrar os 

logs por tipo, origem do evento e gravidade.

O SolarWinds Server & Application Monitor faz mais 
do que isso…
Integração com o Microsoft® Active Directory
Utilize suas contas de usuário do Active Directory para as credenciais de login no Server & Application 

Monitor.

System Center Management Pack para Microsoft System Center
O Server & Application Monitor integra-se ao System Center Operations Manager (SCOM) 2012, 

SolarWinds Network Performance Monitor e Storage Manager para monitoramento de infraestrutura fim 

a fim.

Visualizações móveis para os dispositivos iPhone®, BlackBerry® e Android™



Requisitos do sistema

hardware requisitos mínimos

CPU Processador duplo de 2,4 GHz, núcleo duplo é recomendado

Memória 4 GB de RAM

Disco rígido 4 GB de espaço livre em disco

software requisitos mínimos

Sistema 
operacional

Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, com IIS, versão 6.0 e posterior, em 
modo de 32 bits, ou Windows 2012. Microsoft IIS, versão 6.0 e posterior em modo 
de 32 bits deve ser instalado, Windows Server 2008, 2008 SP2, 2008 R2, 2008 R2 
SP1 e 2012

.NET 
Framework .NET Framework versão 3.5 ou posterior (4.0 é recomendada)

Banco de 
dados

SQL Server® 2005 SP1 Express, Standard, ou Enterprise SQL Server 2008 Express, 
Standard, ou Enterprise, SQL Server 2008 R2 ou SQL Server 2012

OBSERVAÇÃO: Os requisitos mínimos de servidor listados foram baseados na configuração padrão. O 

aumento excessivo da taxa de amostragem ou da taxa de coleta de estatísticas pode resultar em carga 

adicional no servidor, o que pode exigir uma CPU maior ou mais memória.

Monitore o desempenho de servidores e aplicativos e visualize os alertas nos dispositivos móveis populares 

com os sistemas operacionais iOS®, BlackBerry e Android.

Interface LUCID intuitiva na Web
Identifique rapidamente a origem dos problemas de desempenho com a LUCID, a interface integrada e 

para vários produtos do Server & Application Monitor: LUCID (Logical, Usable, Customizable, Interactive, 

and Drill-down)

Implantação por conta própria
O Server & Application Monitor é rápido de ser implantado, simples de usar e fácil de gerenciar. Com o 

mecanismo automatizado de detecção de aplicativos e servidores, você pode começar a monitorar em 

minutos.

Integração com outros produtos da SolarWinds
Integração ao SolarWinds Network Performance Monitor
O Server & Application Monitor é integrado ao SolarWinds Network Performance Monitor, o que ajuda você 

a gerenciar sua infraestrutura de TI. Essa integração ajuda a monitorar além dos servidores e aplicativos. 

Obtenha o máximo de visibilidade, desde o dispositivo de rede até o aplicativo, em um só lugar.

Integração com o Virtualization Manager
O Server & Application Monitor está integrado ao SolarWinds Virtualization Manager para o gerenciamento 

completo de aplicativos, computadores virtuais, hosts, clusters e bancos de dados. Agora você pode 

visualizar infraestruturas específicas a mapeamento e aplicativos fim a fim que simplificam a depuração 

de erros e gerenciamento de desempenho.
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Entre em contato com um dos nossos representantes de vendas pelo email: vendasbrasil@solarwinds.com ou ligue para 0800 
095-9030. Para encontrar um revendedor internacional próximo a você, visite http://www.solarwinds.com/partners/reseller_
locator.aspx

Implante em algumas horas, 

veja os resultados em minutos.

Américas
Telefone: 0800 095-9030
Fax: 512-857-0125
E-mail: vendasbrasil@solarwinds.com

3711 South MoPac Expressway | Building Two | Austin, Texas 78746, USA

Experimente antes de comprar. Faça download de 
uma avaliação gratuita!
Na SolarWinds, acreditamos que você deve experimentar nosso software antes de comprá-lo. Por isso, 

oferecemos avaliações gratuitas com total funcionalidade do produto. Baixe e instale o software e fique 

tranquilo enquanto o SolarWinds Server & Application Monitor detecta seus aplicativos e servidores. 

Quando voltar, seu ambiente de monitoramento de aplicativos e servidores estará esperando por você — 

completo com painéis, alertas, relatórios etc. prontos para serem usados. É simples assim!  

Sobre a SolarWinds
A SolarWinds (NYSE: SWI) fornece softwares de gerenciamento de TI avançados e acessíveis a clientes 

de todo o mundo. Com foco exclusivo em profissionais de TI, trabalhamos para eliminar a complexidade 

imposta por fornecedores tradicionais de softwares corporativos. A SolarWinds cumpre seu compromisso 

com simplicidade surpreendente por meio de produtos que são fáceis de encontrar, comprar, usar e 

manter, ao mesmo tempo que fornecem o poder de lidar com qualquer problema de gerenciamento 

de TI em qualquer escala. Nossas soluções são fundamentadas em uma profunda conexão com nossa 

base de usuários, thwack, para solucionar problemas, compartilhar tecnologias e práticas recomendadas 

e participar diretamente do nosso processo de desenvolvimento de produtos. Saiba mais em www.

solarwinds.com.br.

Saiba mais
Para obter informações sobre os produtos ou adquirir os produtos SolarWinds, visite solarwinds.com.br, 
ligue ou envie um e-mail para:
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