
Orion Network Configuration Manager
gerenciamento de configurações e alterações na rede

O Orion® Network Configuration Manager (NCM) oferece gerenciamento 
acessível e fácil de usar de configurações e alterações de rede. O Orion 
NCM pode ser usado de forma separada ou integrado ao Orion Network 
Performance Monitor (NPM) para oferecer uma visão unificada e intuitiva 
da integridade da rede da empresa que exibe indicadores da integridade da 
configuração e estatísticas de desempenho. Você vai adorar ter uma solução 
completa que acelera a solução de problemas e garante uma rede estável e 
com alto desempenho — independentemente do tamanho.

O Orion NCM simplifica o gerenciamento dos arquivos de configuração 
de rede em ambientes de rede de vários fornecedores, utilizando uma 
interface da Web altamente intuitiva que oferece a simplicidade do recurso 

“apontar-e-clicar” e acesso fácil a dados de configuração. Além disso, o Orion NCM faz o monitoramento contínuo 
das configurações do dispositivo e fornece notificações imediatas de alterações de configuração para ajudar a 
solucionar problemas antes que eles impactem os usuários. 

Com o Orion NCM, você pode corrigir problemas rapidamente sem precisar fazer Telnet ou SSH manualmente em 
dispositivos para alterar parâmetros de configuração. O Orion NCM também faz com que seja fácil gerar e analisar 
relatórios de conformidade para confirmar se os dispositivos estão dentro de padrões normativos e corporativos.

Destaques do Orion NCM:
•	 Solucione problemas na rede rapidamente com a visibilidade imediata da relação causa e efeito entre os erros de 

gerenciamento de configuração e o desempenho da rede

•	 Gerencie e controle de forma centralizada alterações na configuração de redes de vários fornecedores em um 
console Web altamente intuitivo 

•	 Agende backups automatizados de todas as configurações de dispositivo em ambientes de rede complexos 

•	 Faça instantaneamente o inventário de hardware de dispositivos com apenas alguns cliques, o que inclui relatórios 
predefinidos de ativos e números de série 

•	 Identifique rapidamente que dispositivos se conectam com ou sem fio a que recurso de host de extremidade.

•	 Habilite dispositivos na rede para fazer o gerenciamento de energia do Cisco® EnergyWise e ative políticas 
EnergyWise específicas em dispositivos de rede habilitados

•	 Visualize indicadores da integridade de configurações em toda a empresa junto com dados sobre o desempenho 
da rede

•	 Receba alertas em tempo real quando ocorrerem alterações na configuração da rede para se proteger contra 
alterações não autorizadas, não agendadas ou incorretas ou reagir rapidamente a essas alterações

•	 Detecte violações da política de configuração para assegurar a conformidade com regulamentações federais e 
padrões corporativos

•	 Poupe tempo usando modelos de alteração de configuração e interfaces do tipo assistente ou utilizando modelos 
de comando de dispositivo compartilhados, scripts personalizados e snippets de configuração criados por outros 
engenheiros de rede

•	 Modifique configurações, altere cadeias de caracteres de comunidade, atualize ACLs e bloqueie endereços MAC 
simultaneamente em vários dispositivos

•	 Compare arquivos de configuração iniciais e em execução para solucionar problemas de configuração de 
dispositivos

O Orion Network Configuration Manager oferece gerenciamento 
de configuração acessível e fácil de usar que pode ser feito de 

forma independente ou integrado ao Orion NPM.

“O [Orion] NCM 
é acessível, fácil de 

instalar e fornece 
informações realmente 

úteis. Adorei!”
— JessicaWalsh, postado no Thwack, 
o site da comunidade da SolarWinds
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Recursos do Orion NCM
Integração perfeita com o Orion NPM
O Orion NCM pode ser perfeitamente integrado ao Orion 
Network Performance Monitor (NPM) para oferecer 
uma solução abrangente para gerenciar configurações, 
falhas e o desempenho em redes complexas com vários 
fornecedores. Em um único console Web, é possível 
fazer o download de configurações e acessar em tempo 
real estatísticas sobre disponibilidade e o histórico de 
alterações nas configurações de todos os dispositivos na 
rede, o que torna este produto a solução de gerenciamento 
completa que você estava procurando. Você pode até 
executar ações de gerenciamento de configuração com 
base em alertas do Orion NPM.

Interface intuitiva do tipo “apontar-e-clicar” 
A interface intuitiva do tipo “apontar-e-clicar” do Orion NCM permite que você visualize e gerencie de forma 
ativa a integridade e o status de configurações em toda a empresa, incluindo detalhes de dispositivos, backups de 
configurações, violações de políticas e históricos de eventos. Com o Orion NCM, bastam alguns cliques para acessar 
informações detalhadas sobre a configuração de dispositivos no moderno console Web. Configure seus dispositivos 
de rede remotamente, carregando, baixando e executando scripts diretamente da interface da Web do Orion NCM.

Notificações de alterações em tempo real
O Orion NCM detecta alterações nas configurações de dispositivos monitorados em tempo real e envia notificações 
instantaneamente — o que permite que você tenha mais controle, visibilidade instantânea e mais segurança no 
ambiente de rede. Você pode configurar alertas sobre alterações nas configurações de forma rápida e fácil usando o 
servidor Syslog e o servidor de interceptação SNMP do Orion NCM. Isso permite que você determine rapidamente 
se a alteração na configuração causou um problema na rede. 

Suporte a dispositivos de vários fornecedores 
O Orion NCM oferece suporte integrado ao gerenciamento da configuração de dispositivos de rede Cisco Systems®, 
Nortel Networks®, Motorola®, Extreme Networks®, Dell®, HP®, Adtran®, Riverbed®, 3Com®, Aruba Networks®, 
Juniper Networks®, Foundry Networks®, entre outros. Além disso, os usuários podem modificar ou criar modelos 
de dispositivo com facilidade, o que permite que o Orion NCM seja dimensionado para ambientes altamente 
heterogêneos.

Modelos de alteração de configurações e Community Content 
Exchange
Agora, você pode poupar tempo executando scripts de rede 
avançados criados a partir de modelos de configuração simples 
e predefinidos. Com uma interface gráfica de usuário intuitiva, 
você pode alterar as descrições da interface e configurar VLANs, 
a segurança das portas do switch, NetFlow, IP SLA, CBQoS, QoS, 
EnergyWise e outros recursos de dispositivo de rede avançados 
e comuns! Se você tiver um conhecimento mais avançado sobre 
geração de scripts ou CLI, poderá criar modelos avançados de 
alteração de configurações com a capacidade de adicionar lógica 
(como: if, then, else).

Você também pode utilizar o Thwack, a comunidade on-line da SolarWinds, implementando modelos de comando 
de dispositivos, scripts personalizados e snippets de configuração criados por outros usuários. O console Web 
interativo do Orion NCM oferece links diretos para procurar, baixar e compartilhar modelos e scripts no Thwack, 
o que faz com que seja fácil para os membros da comunidade aproveitar os recursos de outros membros e poupa 
o tempo de todos. O Thwack também envia alertas quando novos recursos são postados, para que você possa 
expandir rapidamente os recursos de gerenciamento de configurações!

Controle de usuários
Quando integrado ao Orion Network Performance Monitor (NPM), o recurso de controle de usuários do Orion 
NCM permite que você identifique que dispositivo está conectado a que porta na rede usando nosso mapeamento 
integrado de porta de switch com e sem fio.

“Começamos a usar o Orion 

[NPM] e o Orion NCM há 

cerca de 1 ano... Esses produtos 

fornecem tanta informação como 

você desejar. Os produtos da 

SolarWinds são fáceis de usar e 

funcionam. [Eles] são essenciais 

para qualquer rede!”

— David Scott,  
Marinha dos EUA



Gerenciamento de configuração do Cisco EnergyWise
O Cisco® EnergyWise tem como foco a redução do consumo de energia 
de todos os dispositivos conectados a uma rede da Cisco, de dispositivos 
Power over Ethernet (PoE), como telefones IP e pontos de acesso sem 
fio, a controladores de construções e iluminação habilitados para IP. A 
tecnologia EnergyWise oferece uma estrutura para identificar, monitorar, 
otimizar, recomendar e regular as necessidades energéticas do seu 
negócio. O Cisco EnergyWise utiliza uma abordagem baseada em rede 
e altamente inteligente para enviar mensagens que controlam a energia 
entre os dispositivos e pontos de extremidade na rede.

Detecção de violações de políticas
O gerenciamento de políticas de configuração de rede do Orion NCM 
permite que você confirme se as configurações do dispositivo estão de 
acordo com regulamentações federais e com os padrões internos da 
sua organização. O Orion NCM Policy Reporter ajuda as organizações 
a automatizar o processo de conformidade de políticas, com relatórios 
agendados que identificam dispositivos que apresentam violações de configurações, dispositivos que poderiam ser 
acessados por usuários não autorizados ou dispositivos que representam um risco para a segurança. Vários relatórios 
de políticas predefinidos foram especificamente desenvolvidos de acordo com os padrões e as regulamentações 
descritos no HIPAA, na SOX, no CISP e na auditoria de segurança da Cisco®.
Com o recurso de remediação simplificada de dispositivos do Orion NCM, você também pode remediar violações 
de políticas de forma automática diretamente desde os relatórios. Basta clicar com o botão direito do mouse em 
uma violação de política na interface do relatório para aplicar imediatamente um script de remediação para reparar 
dispositivos que estejam violando políticas. Com isso, o Orion NCM faz com que seja fácil verificar e remediar 
políticas de configuração.

 
Configuration Backup Scheduler 
Um dos recursos mais populares do Orion NCM é a 
capacidade de fazer o backup automático de configuração 
de dispositivos de rede em roteadores, switches, firewalls, 
pontos de acesso e outros dispositivos de rede. Os 
backups de configurações de dispositivos de rede são 
executados com base em convenções de nomeação, 
tipos de máquinas e outros grupos personalizados. Esses 
backups podem ser agendados para serem executados 
sempre que você desejar — todos os dias, todas as 
segundas, a cada 2 horas, etc. 

Identificação de redes 
O Orion NCM verifica toda a rede e importa os dispositivos 
identificados para o banco de dados do Orion NCM. 

Esse recurso poupa um tempo valioso porque acaba com a configuração manual e torna a implantação do Orion 
NCM mais rápida e fácil do que nunca. Você também pode importar dispositivos de soluções de gerenciamento de 
configuração de terceiros para facilitar a migração. O Orion NCM foi desenvolvido para ser implantado sem a ajuda 
de outras pessoas e começar a ser usado em menos de 1 hora — sem a necessidade de consultores que cobram caro. 

Pesquisa global de configurações 
No console Web avançado do Orion NCM, você pode fazer uma pesquisa global de textos específicos em qualquer 
um dos arquivos de configuração ou localizar nós com textos correspondentes, o que faz com que seja fácil rastrear 
uma configuração ou um nó específico em segundos.

Relatórios de inventário
Além de ser uma solução abrangente de gerenciamento de configuração, o Orion NCM também é uma solução 
de gerenciamento de dispositivos. O Orion NCM cria um inventário de rede detalhado de todos os dispositivos 
gerenciados. O banco de dados de gerenciamento de configuração do Orion NCM inclui números de série, detalhes 
sobre interfaces e portas, endereços IP, tabelas ARP, softwares instalados e vários outros detalhes.

modelo gerencia até:
DL50 50 nós

DL100 100 nós

DL200 200 nós

DL500 500 nós

DL1000 1000 nós

DL3000 3000 nós

DLX Nós ilimitados
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Reversão e arquivamento de configurações
O Orion NCM inclui funcionalidade de reversão, o que permite que você “reverta” imediatamente para uma configuração 
de dispositivo “sabidamente correta” mais antiga. Com isso, é possível reparar rapidamente alterações não autorizadas 
na configuração da rede ou recuperar dispositivos com alterações de configuração com falhas, o que elimina o tempo 
de inatividade desnecessário e riscos para a segurança. 

Os backups de configurações são arquivados pelo Orion NCM para facilitar as reversões. Com alguns cliques no mouse, 
você pode exportar automaticamente todas as configurações 
do dispositivo no formato arquivo de texto; os dados também 
são armazenados no banco de dados do Microsoft® SQL 
Server para garantir a segurança. 

Transferências remotas de firmware e IOS
O Orion NCM permite que as atualizações de IOS/firmware 
sejam executadas em tempo real ou agendadas para serem 
executadas posteriormente. Com o recurso de agrupamento 
aprimorado do Orion NCM, imagens podem ser carregadas 
em dispositivos com base em um agrupamento específicos 
ou em uma combinação de propriedades de agrupamento, 
para simplificar o gerenciamento de cada tipo de dispositivo 
de rede separadamente.

Controle das atividade de usuários
Com o Orion NCM, você pode visualizar quem fez alterações nas configurações, quem fez o backup de configurações 
e quando os usuários fizeram login e logout no Orion NCM. Essa possibilidade de controlar as atividades dos usuários 
garante a conformidade com regulamentações federais, como a HIPAA e a PCI, e também permite que você forneça 
a documentação necessária para auditorias externas e internas. O controle de atividades também faz com que seja 
fácil determinar quem fez quais alterações durante o diagnóstico de um problema na rede.

requisitos do sistema

hardware
CPU Processador duplo, 3,0 GHz

Memória 3 GB

Disco rígido 20 GB

software requisitos mínimos
Sistema 
operacional

Windows 7 Professional ou Ultimate, Windows XP Pro SP2 (32 bits ou 64 bits), 
Windows Vista (apenas a versão de avaliação) 
Windows 2008 Server Enterprise ou Standard (32 bits ou 64 bits) incluindo R2, 
Windows 2003 Server SP2 ou posterior (32 bits ou 64 bits)

NOTA: os requisitos listados acima são recomendações que variam dependendo da configuração da rede e da carga de servidor. Para 

obter mais informações sobre o dimensionamento de servidores, consulte o Guia do Administrador do Orion Network Configuration 

Manager.

protocolos compatíveis

O Orion NCM oferece suporte a vários protocolos, incluindo SNMP v1/v2/v3, Telnet, SSH v1/v2 e TFTP.

integração com outros produtos e recursos da Solarwinds

Orion NCM pode ser totalmente integrado ao Orion NPM, ao Engineer’s Toolset e ao Thwack.

Para obter mais informações, entre em contato com a SolarWinds ligando para 866.530.8100 ou enviando 
um e-mail para sales@solarwinds.com. Para localizar o revendedor internacional mais próximo, visite www.
solarwinds.com/distributor/locator.html

“Recentemente, convenci meu 

chefe a adquirir o Orion [NPM] 

e o [Orion NCM] 3.5.1. Temos 

o CiscoWorks, mas o Orion é 

extremamente intuitivo para 

navegar e usar. Consegui instalar 

[o Orion NCM] e começar a 

coletar dados [com o Orion 

NPM] em pouco tempo.  

Bom trabalho! ”

— Vin Daniell, NRG Energy


