Gerenciamento de Configurações
Gerenciamento Automatizado de Configurações e Alterações para o WhatsUp® Gold
FICHA TÉCNICA

CENTRALIZA A GESTÃO
DE CONFIGURAÇÕES DO
DISPOSITIVO DE REDE
Automatize a configuração e o
gerenciamento de mudanças para
roteadores, switches e firewalls
em sua rede. Arquive e audite
configurações de rede. Seja alertado
sobre as mudanças.

O Gerenciamento de Configurações está disponível como um complemento para
as edições premium, MSP e distribuídas da WhatsUp® Gold e está incluído na
edição Total Plus.
O impacto de alterações de configuração na rede pode ser significativo. Elas podem piorar o
desempenho da rede. Também podem resultar na incapacidade de cumprir normas regulatórias,
como as leis SOX, PCI, HIPAA e FISMA. Sem falar no risco de comprometer a segurança da rede.
O módulo Gerenciamento de Configurações do WhatsUp Gold automatiza o gerenciamento de
configurações e alterações para os roteadores, os switches e os firewalls na sua rede. Ele faz o
arquivamento e a auditoria de configurações de rede, bem como de alertas e relatórios sobre
qualquer alteração. Além disso, esse módulo permite que os administradores de rede assegurem
que todos os dispositivos estejam executando configurações autorizadas, para proteger a rede e
manter a conformidade com normas regulatórias, além de reduzir o tempo e os custos associados a
tarefas repetitivas de gerenciamento de configurações e alterações.

Arquive e Restaure Configurações de Rede
O recurso Gerenciamento de Configurações do WhatsUp Gold fornece o arquivamento central
de configurações de rede em um repositório seguro e criptografado. Os administradores de
rede podem armazenar várias configurações para cada dispositivo, incluindo configurações de
inicialização e execução.
Novos dispositivos adicionados à rede podem ser simplesmente implantados com um download
de uma configuração arquivada. Se houver um problema, o dispositivo poderá ser restaurado
para uma configuração válida conhecida, minimizando assim o tempo de inatividade. Em ambos
os casos, isso economiza um tempo considerável em comparação à elaboração de configurações
do zero.
O módulo Gerenciamento de Configurações oferece suporte a alterações de configuração em
massa para vários dispositivos. Por exemplo, várias organizações de TI impõem alterações de
senha mensais para proteger suas redes. Um recurso de alteração em massa automatiza esse
processo, em vez de exigir a alteração de senhas em um dispositivo de cada vez. Alterações em
massa e outras tarefas podem ser agendadas para execução automaticamente.

Gere Alertas sobre Alterações de
Configuração
Os administradores de rede precisam considerar cada alteração na configuração da rede, seja
ela aprovada ou não. O módulo Gerenciamento de Configurações gera alertas sobre quaisquer
alterações que ele detecta cada vez que verifica seu banco de dados de configuração. As
verificações podem ser agendadas para execução automática, com o objetivo de encurtar a
janela entre quando uma alteração é feita e quando um alerta é emitido. Além disso, o WhatsUp
Gold também pode gerar alertas sobre alterações de configuração usando interceptações SNMP.
Os alertas são integrados à Central de Alertas do WhatsUp Gold.

Faça Auditorias e Gere Relatório
sobre Configurações de Rede
O Gerenciamento de Configurações pode ser agendado para executar auditorias
regulares em dispositivos de rede, para comprovar a conformidade com
configurações arquivadas. A maioria das organizações também se esforça para
cumprir normas regulatórias, como as leis SOX, PCI, HIPAA e FISMA. Essas
organizações estão sujeitas a auditorias anuais, que podem ser caras e gerar
interrupções nas operações de TI. Esse módulo automatiza o gerenciamento da
conformidade de configurações para essas exigências regulatórias com modelos de
configuração predefinidos.
Auditorias de políticas e relatórios de trilha de auditoria fornecem provas de
conformidade documentadas, além de identificarem quaisquer áreas problemáticas.
Como resultado, você melhora a eficiência dos processos internos e externos
de auditoria, com menos tempo e dinheiro, sem interrupções e com maior
probabilidade de uma auditoria bem-sucedida.
Quando são feitas alterações autorizadas em configurações da rede, os
administradores de rede precisam validá-las. Quando são feitas alterações não
autorizadas, esses administradores precisam encontrá-las, e rapidamente. O módulo
Gerenciamento de Configurações simplifica esses processos, gerando relatórios
que comparam configurações em execução com configurações arquivadas e
identificando as alterações específicas.
Com o módulo Gerenciamento de Configurações do WhatsUp Gold, os
administradores de rede podem automatizar o gerenciamento de configurações e
alterações para eliminar tarefas de configuração comuns e repetitivas, garantir que
as redes estejam executando configurações autorizadas, proteger a rede e manter a
conformidade com normas regulatórias.

Para obter uma avaliação, visite:
www.whatsupgold.com/pt/teste

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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