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Pakiet NetWrix All-in-One 

Zintegrowany pakiet bezpieczeństwa zawierający wszystkie produkty NetWrix 

Charakterystyka produktu 

Dla firm poszukujących kompleksowego rozwiązania, charakteryzującego się łatwym licencjonowaniem 

oraz instalacją, a także sposobem zarządzania umożliwiającym monitorowanie i kontrolę wszystkich 

zasobów w obrębie infrastruktury IT firmy, doskonałym rozwiązaniem będzie pakiet Netwrix All-in-One. 

Umożliwia on całościowe spojrzenie na aktualny stan infrastruktury oraz jej kontrolę w obrębie całego 

przedsiębiorstwa. Dzięki wykorzystaniu możliwości raportowania serwerów SQL oraz innowacyjnych 

metod przechowywania danych, zyskujesz możliwość dokonywania szczegółowego audytu codziennych 

zmian.  

Pakiet oferuje również możliwość zarządzania tożsamością użytkownika oraz monitorowania narzędzi, 

co umożliwia zarządzania najważniejszymi i dynamicznie zmieniającymi się środowiskami.  

Pakiet NetWrix All-in-One został stworzony, aby zagwarantować wyjątkową, jakość poprzez włączenie 

w jego zakres niemal wszystkich produktów oferowanych przez NetWrix.  

Platformy 

obsługiwane 

przez NetWrix 

All-in-One Suite 

 

 

Najważniejsze korzyści 

 Jedno rozwiązanie obejmujące szeroki zakres systemów, włączając w to technologie Microsoft, 

VMware, NetApp, Cisco i inne oferujące możliwość monitorowania i zarządzania, 

 Jedna zintegrowana platforma z różnorodnymi modułami ukazującymi w szczegółowych emailach 

i raportach sieciowych, kiedy i przez kogo zostały wprowadzone zmiany,  

 Całościowy ogląd firmy – ukazanie wszelkich zmian i zarządzanie środowiskiem każdej wielkości,  

 Rozszerzona kontrola aplikacji z ograniczonymi lub nieistniejącymi informacjami audytowymi,  

 Do 50% oszczędności kosztów w porównaniu z innymi rozwiązaniami, które nie są w stanie  

w równie efektywny sposób sprostać wymaganiom zarządzania złożonymi środowiskami,  

 Utrzymywanie zgodności zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, dzięki szczegółowym raportom 

oraz narzędziom do zarządzania,  

 Rollback zmian umożliwia przywrócenie stanu sprzed szkodliwych lub niechcianych zmian bez 

powodowania przestojów Active Directory, Group Policy oraz plików.  

 Narzędzia do zarządzania tożsamością ułatwiające wykonywanie najbardziej popularnych działań, 

takich jak zarządzanie hasłami, które zostały zapomniane przez użytkowników lub wygasły, a 

także monitorowanie logów użytkowników,  

 Skalowalność w celu szybkiej kontroli oraz zarządzania stanem systemu w obrębie bardzo 

zróżnicowanych środowisk,  

 Łatwy w użyciu, brak konieczności organizowania szkoleń czy wykorzystywania dodatkowych 

zasobów,  

 Ogólna ocena działań administratorów umożliwiająca monitorowanie zmian oraz podjętych 

zadań.   

Forrester określił rozwiązania  

z zakresu audytu konfiguracji 

numerem 1 w obrębie technologii 

bezpieczeństwa na kolejne 5 lat.  

netwrix.com/configuration-

auditing 

Łatwe 

Łatwe w zarządzaniu i konfiguracji 

dostosowane raporty i alerty  

w celu ochrony najbardziej 

krytycznych i wrażliwych 

zasobów, dające satysfakcję 

zarówno użytkownikom 

końcowym, jak i administratorom.  

Wydajne 

NetWrix All-in-One Suite 

zapewnia kontrolę zmian oraz 

zarządzanie tożsamością  

w obrębie całej infrastruktury IT. 

Zapewnia wsparcie dla szerokiej 

gamy systemów i dostarcza 

działom IT pakiet narzędzi do 

zarządzania ich środowiskami 

oraz użytkownikami 

uprzywilejowanymi w ramach 

możliwości wbudowanych 

narzędzi.  

Atrakcyjne cenowo 

NetWrix oferuje atrakcyjne 

cenowo, skupione na zagadnieniu 

rozwiązanie, które gwarantuje 

jakość i zapewnia 

natychmiastowy zwrot 

poniesionych kosztów, pomaga 

chronić zasoby, redukować koszty 

i chronić inwestycje IT.  

 

Nagrody 

 Active Directory   

 Windows Servers 

 Exchange 

 Net App 

 File Server 

 VMware vSphare I ESX 

 

 Virtual Machine Manager 

 Serwer SQL 

 Serwer Share Point 

 Network Devices 

 EMC 

 Aplikacje Google 
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Najważniejsze cechy 

 kontrola, zarządzanie i monitorowanie w obrębie większości platform i systemów, przy 

zachowaniu stałych kosztów,  

 raportowanie i alerty w czasie rzeczywistym umożliwiające stałe informowanie o krytycznych 

zdarzeniach w obrębie urządzeń firmowych,  

 wsparcie dla rozwiązań SIEM innych producentów, włączając w to SCOM, w celu maksymalizacji 

inwestycji i ograniczenia wzrostu liczby konsoli,  

 Rozbudowane możliwości magazynowania, ułatwiające tworzenie raportów z minionych zdarzeń 

oraz audyt obejmujący ostatnie siedem lat lub więcej,  

 zestawienie wartości przed i po, w celu pełnej oceny każdej zmiany w szerokim zakresie 

systemów i urządzeń,  

 predefiniowane i tworzone na 

żądanie raporty z możliwością 

dokonania subskrypcji, 

wykorzystujące usługi 

raportowania SQL oraz ponad 

200 raportów dodatkowych oraz 

obejmujących szeroki zakres 

parametrów bezpieczeństwa i 

zgodności.  

 Odzyskiwanie obiektów Active 

Directory – anulowanie zmian w 

obrębie Active Directory bez 

konieczności sięgania do kopii 

zapasowych lub do kontrolerów 

domeny, w odróżnieniu do 

wbudowanych narzędzi.  

 wygodne licencjonowanie dla 

użytkowników Active Directory,  

 Funkcjonalność systemu 

zarządzania tożsamością, 

włączając w to kontrolę dostępu 

oraz zarządzanie hasłami,  

 monitorowanie stanu systemu  

i urządzeń w celu zapewnienia 

stabilności oraz wydajności 

działania niemal wszystkich 

urządzeń IT,  

 ochrona inwestycji, 

otrzymywanie bez żadnych 

dodatkowych kosztów wszelkich 

produktów NetWrix,  

w momencie pojawienia się ich na rynku. 

NetWrix All-in-One Suite umożliwia organizacjom szybszy rozwój, dzięki ograniczaniu kosztów 

związanych z zakupem nowych rozwiązań, niezbędnych, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom.  

NetWrix All-in-One Suite to dostęp do większości technologii oferowanych w ramach jednego 

rozwiązania, zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości.  

Testuj za darmo 

Pobierz wersję testową NetWrix All-in-One Suite już dzisiaj: Netwrix.com/all-in-one 

 

 

Wyzwanie 

Atrakcyjna cenowo i łatwa  

w użyciu efektywna kontrola 

zmian, zarządzanie zgodnością 

produktów, bezpieczeństwem  

i tożsamością w najbardziej 

złożonych, dynamicznych  

i zmieniających się środowiskach, 

nieustannie dostosowujących się 

do wymagań dzisiejszego biznesu.  

Rozwiązanie 

NetWrix All-in-One Suite pomaga 

monitorować i zarządzać 

systemami IT, urządzeniami i ich 

użytkownikami za pomocą 

zintegrowanych narzędzi, które 

charakteryzują się łatwą instalacją 

i użyciem. Dzięki poszczególnym 

właściwościom tego pakietu, 

firmy mogą uzyskać oszczędność 

do 50% w porównaniu z innymi 

rozwiązaniami typu all-in-one lub 

innych produktów punktowych.  

 

Klienci 

 

 

Wszyscy Klienci 
 
netwrix.com/customers 
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