
WhatsUp® Gold Administração de Logs 
Coleta fácil e integrada de logs, alertas e arquivamento com o WhatsUp Gold 

FICHA TÉCNICA

Descrição Geral 
A WhatsUp Gold Log Management facilita a visibilidade e gerenciamento 

dos arquivos de log dos dispositivos em sua rede, ao integrar tudo isso em 

uma interface líder na indústria. Esta pode monitorar, filtrar, buscar e advertir 

sobre a informação dos arquivos de LOG de cada um dos dispositivos em 

sua rede, e também ver as tendências como, por exemplo, as modificações 

de tamanho dos logs. Você também pode filtrar e arquivar logs em qualquer 

local de armazenamento por qualquer período de retenção para atender às 

exigências regulatórias e preservar os dados históricos. O resultado é um 

controle de rede de classe mundial e um potente gerenciamento de logs, 

tudo em uma solução fácil de usar. A funcionalidade da WhatsUp Gold log 

Management fornece as seguintes vantagens: 

• Conforto - Administre os logs de Eventos de Syslog e Windows e os 

alarmes pela interface configurável do WhatsUp Gold. 

• Abordagem - As amplas capacidades de pré e pós-filtração reduzem a 

o fluxo de informação para os eventos que interessam.  

• Alarmes - Receba advertências via web, correio eletrônico, SMS ou 

Slack quando o estado dos log ou os eventos provoquem condições ou 

superem os limiares que tenham sido estabelecidos.

• Arquivamento - Cumpra os requisitos regulatórios arquivando os logs 

onde e por quanto tempo desejar. 

O acesso e o gerenciamento de logs é uma tarefa diária para IT e a 

combinação dessa funcionalidade com o WhatsUp Gold simplifica a vida 

destes equipamentos de TI. Quando os logs se transformam em parte 

do processo de diagnóstico de problemas de rede, já não é necessário ir 

a um aplicativo separado, de maior complexidade ou mais difícil de usar. 

Isto conduz a um diagnóstico de problemas mais rápido, a uma redução 

de Tempo Médio de Manutenção Corretivo (MTTR) e menores custos de 

licenciamento de software. 

ASPECTOS DE DESTAQUE

  Permite visualizar e controlar 

os seus logs do WhatsUp Gold

  Permite importar e filtrar 

Windows Event Logs & 

Syslogs 

  Pesquise rápidamente os logs 

coletados

  Permite configurar as 

buscas do log e exportar os 

resultados

  Exporte os logs para vários 

formatos automaticamente  

ou sob demanda

  Arquive logs para 

conformidade regulatória

  Permite visualizar o estado do 

log e dos eventos em painéis 

de controle configuráveis

  Permite ativar os alarmes 

automaticamente diante de 

condições configuráveis 



O que ela faz?  
WhatsUp Gold Log Management agrega una potente funcionalidad de administración de logs a la 

solución de monitoreo de red WhatsUp Gold. Esto significa que los administradores de sistemas y 

redes pueden recopilar logs de Windows y del sistema operativo de cualquier dispositivo de su red y 

aprovechar las capacidades de alerta, paneles y mapas de WhatsUp Gold, líder en la industria, para 

administrarlos. La funcionalidad WhatsUp Gold Log Management se incluye en la edición Total Plus y 

está disponible como un módulo adicional a la edición Premium. 

 

Benefícios 

Importe e filtre o Windows Event Logs & Syslogs
Junte todos os arquivos de logs dos dispositivos de sua rede e use filtros personalizados e 

predefinidos para resumir esses resultados aos que realmente importam. Reduza o fluxo de 

informação de logs para focalizar nos logs específicos de interesse ou naqueles que requeiram um 

seguimento a fim de cumprir o regulamento.

 

Visualize e controle os seus logs do WhatsUp Gold
Administre os logs de forma imediata, usando a mesma interface do WhatsUp Gold, que 

inclui mapeamento, painéis de controle personalizáveis, alarmes e relatórios. Poupe tempo 

ao diagnosticar os problemas dentro da mesma interface que o restante da sua solução de 

monitoramento de rede. A informação dos logs pode ser mostrada em um painel configurável, 

um Log Viewer dedicado ou por meio de um cartão de dispositivo que mostra o número total 

de logs críticos ou de erro, logs de advertência, logs informativos e outros logs específicos 

para cada dispositivo. Clicando no tipo de log dentro do cartão do dispositivo, você é levado 

diretamente para o Log Viewer, mostrando a informação de forma resumida, fácil de analisar 

a olhos vistos, e que, com a ajuda de um único clique, pode-se ter acesso às ferramentas de 

diagnóstico detalhadas, quando houver um problema.  
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Arquivamento de logs para conformidade 
regulatória 
Cumpra facilmente os requisitos regulatórios e preserve dados históricos sem afetar o 

desempenho. A partir da interface gráfica do WhatsUp Gold, você pode filtrar logs para arquivar 

subconjuntos específicos e então personalizar, configurar e gerenciar os períodos de retenção, 

parâmetros do sistema, locais de armazenamento, compressão e facilmente visualizar restrições 

dos recursos de armazenamento. Os logs arquivados podem ser pesquisados, restaurados ou 

eliminados conforme necessário.

Ver o estado dos logs e dos painéis de controle 
configuráveis
Mostre os eventos problemáticos, os tamanhos dos arquivos de log, o espaço de disco usado e 

outros resultados no mesmo painel do WhatsUp Gold. Personalize esses painéis para mostrar 

os detalhes importantes dos logs, seja um log em particular ou junto com outros resultados de 

monitoramento de rede, para poder realizar diagnósticos rápidos. Os painéis de controle do 

WhatsUp Gold são configurados de forma simples, com painéis drag-and-drop, facilitando a 

configuração de uma interface de administração dos logs que mostra exatamente o que precisa 

de uma olhada.

Log Viewer and Device Card

Log Archiving Settings

Log Management Dashboard



Sobre a Progress 

A Progress (NASDAQ: PRGS) fornece os principais produtos para o desenvolvimento, implantação e gerenciamento 
de aplicações comerciais de alto impacto. Nossa abrangente gama de produtos é projetada para tornar as equipes de 
tecnologia mais produtivas e permitir que as organizações acelerem a criação e a entrega de aplicações comerciais 
estratégicas, automatizem o processo pelo qual as aplicações são configuradas, implantadas e escaladas, e tornem os 
dados e conteúdos críticos mais acessíveis e seguros, levando à diferenciação competitiva e ao sucesso comercial. Saiba 
mais sobre a Progress em www.progress.com ou +1-800-477-6473. 
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Para obter uma avaliação, visite: 
www.whatsupgold.com/pt/teste

Ative os alarmes em condições configuráveis  
Aproveite as potentes e completas capacidades de advertência do WhatsUp Gold para ser 

informado sobre os eventos ou problemas que são apresentados nos logs. Personalize quais  

os eventos, as condições ou as tendências deseja que gerem alarmes. Fique atento às  

meta-tendências e às modificações tamanho dos arquivos de log e configure e seja informado 

nos limiares específicos.

Configure as buscas em logs e exporte os 
resultados da busca
Pesquise sob demanda ou crie filtros personalizados com base em parâmetros específicos como 

o nome da máquina, o tipo de log, as datas, os valores de campos de log e outros. Guarde essas 

buscas e exporte os resultados automaticamente ou por solicitação.

Searching Logs
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